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Recursos Humanos.

RESUM): Desenvolve um rrétodo para desenhar e avaliar programas
DRH, pe1:mi tindo

l.ll1a

de

visão integral e organizada dos mesrros. Decolllp':)ÉÍ

o programa em fasP.s de di.agnóstioo, que jllEtifica a sua e.xistência,
seleção de conteúdo

E:

mêtodcs que cxmstituem o programa em si, e

CXlllO úl tiroa etapa a avaliação que flli1Ciona cono realirnentadora do

'

processo.

\

SINOPSE

O desenho de programas de desenvolvimento de recursos humanos deve ser feito com base numa lógica de conteúdo e
metodo. Esta ordem lógica. visa maximizar os·recursos apli
cados nele e obter uma maior eficácia de seus resultados.
Neste trabalho, apresentamos um modelo genérico que serve
como instrumento para o desenho, avaliação e reflexão
sobre os programas de DRH.

ABS'I'RACT

'rhe desígn of a human resource development program
requíres a míxture of content and methods. Step-by-step
process presented ín this.model ís an attempt to maximize
the resources used. to obtaín effec·tí v e r e sul ts.
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Cada vez mais, as enpresas vem se utilizando r3as a"i:ividades

de

Dese1wolvimento de Recu.rsos Humanos (DBH), com o objetivo de estimular e faci
~itar

o uso e o desenvolvimento do potencial de s<:.us enpre::rados, para que

possam atuar rom rrais eficácia nas funções e papéis disp:>11Íveis nas mesmas.
A irrplantação desta função e suas atividades, exige tun esforço in·-tegrado da área de Administração de Recursos HtnTlanos da qual faz parte, bem
OCllD 1

da criaçi'.o de ocndições propícias ao desenvolvimGnto pesscaJ..
A definição do oonteúdo e o requisi'w dos cargos, o pla.'1ejamento

de carreira, o processo de seleção i,nterna e externar a avaHeção de deserrpenho e a estilra"i:iva de p-.)tencial, são toeos elementos que antecedem à implan~

ção de atividades de DHH. Por outro lado, a existência de um clima organizacional favorável e estimulante ao autodese.nvolvilll?..nto, ac-orrpa;lhe.do de um siste.tna de reoorrpensas tangíveis e intangíveis r é necessário parfl. o suçesso

da

sua implantação e manutenção (. 1 ) •
As atividades de DRH que una errpresa pode irrplat,'ca>: visando o dese!:!

volvirnent.o de seus recursos hlJinanos s2:o muito variadas e a esoolha de cada urna
delas dependerá das suas necessidades específicas , da urgência, da dis]Xlnibili.
dade de recursos humanos , financeiros , tecnologia de DRH e out.:ros. Dentre as

atividaões que pode.m ser desenvolvidas estão: gru}Xls eólétio::;s de tarefas f
rotação de. cargos, leitura dirigida, participação em associações profissionais,
palestras, congressos, estímulo aos érrpreqados para escreverem artig::>s, livros,
treinarrento no prêíprio trabalho, prograrres eJu unive.rside.des, t.t"ansferências
tern}Xlrárias, estágios e:m outras empresas, pl.ugramas de solução de problemas
inte..~di.visionais,

aooDFelh.arnent.o, estudo de casos, disc:ussão de tema13 e.rn gru-

pos, simulação "in basket", e talvez, a rrais oonhec:l.da, os programas ou serniná
rios de desenvolvimento.
:t; neste Ültilro recurso sugerlào f os pmgra:rnas e seminários de DRH,
que r.os detereJtos neste traball1o, Esta atividade é sem dÚv'ida, a que teve maior
repercufssão nas errpresas, chegando rnesro a ser oonfundida oom a Íunção de DRH
ooro um todo. os programas de DRH têm se denonstrado c'Otro um excelente instrumento, na. irrplantação de mud.mças que afetam substancialmente o sistema soci.al
da errpresa, a sua cultura, hãbitos e valores, pela introdução de novas tecnolo-

gias, estruturas, concepÇao e objetivos do negócio.
As errpresas se utilizam dos programas de DRH, desenvolvenél.o-os elas
própl.'ias ou comprando progranas elaborados por o::;nsultores externos.
Foi elaborando e participando de programas de DRH, que começallDs a

pex1sar sabre urna

]XlSSÍ'I.'E'.l

lógica para os rresll'Os . Cada prograt1B era diferente e

ao mesmo tern]Xl seiuelhante aos der.lais . Qual seria a base

CXJ!!Rlffi

entre eles?

Conteç;al~~s

2 &Jlal.i.sar c..ada. cornpone.nt.e, e:-;:eJ:-cíc:Lcs, t.:=:.orias,

info:n;~açõe.s, metó~

dos peélag'5g5.cos r e percí:~beríc:s a existência. de elementos cxxaur.s <r-.1e f."''tie::-iarn
compor u.'n rroclelo •

O m:xielo; S(;-'.ndo uma Simplifia:"lç~io gE:nér.:Lca dél rwJ..idc1.de, '.ris,3 siste
zr.at.iz2.r o assunto, tornando-se um instrumento útil p;rra:
desen·h.ar novos programas

avaliar programas j5

existEmtt~s

e.xplicar aos partj.cipar.tes dos pro,;rramas no que comüsb?.m os
rnesrros.

Nos di.GS de hoje é bem ffi3..is fácH encontrarrros j_r.stn1rne.11tos (exerc}.
cios) e teorias e.m quantidade suficiente para que as própri.os errpresas desenhem

seus pro.grarras., Entretanto, ap)s intensa pesquisa biblio,:rrãfica, 1-kio identificanos nenh1:rrn trabalho que apresente de foxma corrpleta e crganj_zada., uma l!Y.,;todo

logh para o àesenho dos mssnns, permitindo aos profi.ssionais da área, resi:onsáv--eis :t=Or est.c1. atividade, dispor de

tnTa

base teóric.:1 p.::.ra su:3..s r.eflezões,

conpa.raçoes e avaliaçi:.e::; . Urra grande oferta de prograrras no mercado feita

p::>r

consultores que se utilizam dJ rnt:~sno desenho e conteúdO par~1 toda:.:1 as empresas t
1:cdern se apresentar

O.)lTO

redundant.es em mui tos rrDm:?ni:os .. 1\ssim, a

(YJrrpra

·

de

1w.is de um destes prograroas 1 pede implicar em gastos adiciondi.s de recursos fi .

na.ncei::os e de terrpo para as empresas. Aqui_ tanbém um nodelo gcnédo:> p::x'lerâ
ajudar na a11alise dos prograf!laS a serem corrprados, pe:rmit.in<X> negoci.ar sCJr.-lfmte
as partes qc:.e realmente t.ro.g·am um rontr:i.buto novo à errpresa-.. Una te.rccíra. alte:tnati. . .i'a surge, à nedida que os programas p.Jssafn ser desenhados p3J:-c.;.

se:c~

ministrados, parte pe}l) pessoal da en.presa e -parte por consult.o:res exterllOS ..
Outra oontrib·!.!i.ç[.io a qt.;.e se prop3e o Irodelo,

é

a de permitir

aos

çondutores do prograrra usá-lo corro um referencial t:eó:dco a ser apr0ser1tado
aos participant.es do ffiel'.rro 1 para que cad3 u.'11 deles ter.ha a oportur:idacle prév:i.a
de e"1terider como o processo fu..'l.cioP..a, e ronhecendo s1..1a dinâ'Tiic=ll poder 5ulgá-

ln, ap:x1 dele participar, const..itui.nõo-se nurru .ünr:x):rtante fonte de rcalilrel1taçao pa:r:·a a re.novaçao do seu c1esenho e

~

oont.eudo~

Nossa

-

"sc~n.saçao'

I

~

e a de que os

participantes destes progr.:am.~ se sente...m ''maravilhado.z:~ '' cem as estratégia.s
:, .,. .
•. .
.~
t
+-_oorj.as
'
•
pea.õ.gogJ.cas,
exe.rc~c1.os, V.LGeo-- ·.r1pe t
ava':lça.ae..s,
e t..c ... , ta-o ron 'w.as tantc;;)S

o:-;Jn os métcx1Js t.t·acüc,ionais de ensino acadêmico, e que por isto, tend.ern

rrer:.:Lfes;tar tuna opinião favorável sObre os rne.sm.)5.

h~redi t..:'1.Iros CJ'l~..:

a

e.rn breve,

cl.:o1do o rato de que e..stcs prog--.cama.'l ven.'1am fazer parte tio cob.G:ia.'lü das crrpresas
(pelo merDs àc'lS grnndc.ls) , urna m1.ior exi gê.ncía sera feita quc.nto ao seu. cont..eúdo ..

em relação aos objeti"}OS a que ele se propoe. Hoje isto é d.ifíc.iJ. de ser feit.o,
lX':lis os pax--'::icipantc;::a ni:-'io ·!:êm, nern ar:tes n~'ll apSs o plx..-r;lTaJTL~, urra visão

orgru1izadê. sobre os mesmos.

Cbnn já diss€'JW:Js, o rrodelo res1.ütou da análise de prograrras :já
g~~

existentes, dos quais proCllrmros .i.dent.if:Lca..l" vs e.le.mentos comuns e assim

ralizá-los. Não foi nossa preocupaçao criar r>:.)vos te=s ou conceitos 1 pelo
contrário, adotanDs aquele..s sugeridos na bibliografia, que ao nosso ver repre
-

~

sentavam meThor nosso pensaJ!Y'_nto. A principal contribuição do nrr1elo está

na

sistematização das idéias que envolvem um programa de DRH. Ele se constituí
num o:mjunto de pressup:Jstos, q11e foram formulados rorn base nas teorias dispo

t....oo. rias usadas nos progral!'.as existentes, 11<16 no sentido de sugerir a sua adoção,
níveis na bibl.i.ografia. À medida que ele for descrito, recorreremos às

mas, apenas para servir conn :Llustração e e.sclarecirrento. N::lssa intenção será
de, através destas teorias, demcnstrar a mnplitude e profundid2.de de cada
rn5dulo. Não nos deteremos numa descrição e análise mais detalhada, pois os

p~

gramas de DRl1 t.ratam de ini3rneros tenas que, por si só, mereceriâlll um trabaTho
de igual ou maior porte deste.
Portanto, nossas citações resumem-se numa breve abordage:u

destas

teori.as, o suficiente para que elas sejâlll entendidas e nos ajudem a explicar
o I!Ódulo a que se referem.
O mcdelo aqui apresentado

é aper1-:.s

~ r.odel.o e nao o mcdelo. Desde

que pressupostos diferentes sejâlll assumidos, poderemos ter outros de confi.guração diversa deste. Entretanto, é importante ressaltar que, para f:i.ns de
sedimenta=s a nessa experiência, precisam:>s organizar a real:i.dade de

forma

clara, e E'.stabelecer as bases desta orgcn:i.zação, para que ca.da ação de sucesso
ou insucesso seja avaliada, comprovando ou retificando nossas idéias e pressupostos, atuando assim rono fonte de aprendizagem constante.
O mcdelo é o:mstituído de vários press1..1postos que estabelec(>Jn "· ar-

ticulação entre os ITÓdl.l]os. O primeiro deles é:
- Existe urna s:_quência na orga."lização e
DRH

que

maximi.z~

d~se.l'lho

?.:;:

prog.~~as

de

os esforços e recursos nele aplicados, dando-·lhes ma_i()res

condições de eficácia.
O rrodelo é oonstitul:do de vários blocos, apresentados e.'!l ordem se"-·

quencial, a qual acredi tarros ser a mais favorável ao desenl1o e inpla11tação do
plano.
Cada Hooulo será descrito num capítulo e basicamente cada capítulo
será aberto com o conceito do rn5dulo, seus pressupostos ; e pcst.erim:mente
descreveremcs condições, restrições, exemplos, críticas ao terr'a central, visan
do dar urna clara idéia do mesmc. As infm.rações contidas em cada rn5dulo
deverão servir para justificar a sua validade e explicar sua art-iculacão com
os ãemais.

4

Os capítulos 2, 3 e 4,

refeJ~ern"·ê.c

antecedem o deseJ1ho do prog:r::é.rrna. Al.:::esru:: dG

às etapas de uiagn5stims que

consti:tuirem·~se cn~

atividades

de

utili&.'1de geral \~ atividades ds DRH, ela. ::; são t::~o il'Jf.Drtantes para justifi-

c.ar a e:{istência do programa que dec.i.d:Lmos in.cluí-la.s corro par.t..s: do modelo.

No diagnóstico de propósito, dcscr&ve.rerros as reliJ.ções de inte.c:-de)Y-'...ndência
entre o desenvolvirr;ento e mudança orga<íizacionaJ. da empresa e o progri'lma de
DPIJ, e cano este últ:inn funciona caro estraté<;:ria do pr:ineüo. No diagnóstico

de situação, capí·tulo 4, nos dete.:canos nas características da f-.::..tt:presa, e ccmo

el11s af:etam o desenho do programa. Da fase de diagnôst.ico, retiramos o conteúdo õo programa e a.s est.ratégias de sua lirplantação, a11 flmc;ão das necessidades
e circu11stâncias e:u que vive a empresa.
l\1o capítulo 5, analisaremos

so, mas que necessita

Uir.a

variável nao controlável ao pr=es-

ser estimulada para se obter o sucesso do prOC)'..:"ama:

a =tivação do participante pelo programa e pelo seu autodese.nvolvimento.

A

pcoposta no m::xlelo é que uma Jna_im- rnot.ive.Ção pede ser obtida, eh'Plicitando-se
os objetivos e pressupostos da empresa sobre o seu proc;rarrk'1 de DRH. Neste
mesmo capitulo são comparados

os pressur:ostos filosóficos de DRH com os da

empresa_.

Nos capítulos de 6 a H, cuidarerrcs do conteúdo dos pro..Jramas de
DrB. Apesar de todos os mSdulos serem importantes, este segmento do trabalho

é o seu coração, e provavelmente nossa principal contribuição. •rodo pro,'Tama
de DRH visa aumentar a habHidade do participante ê'm l..idar e:Cicazri~';nte
com
urra Oll mais situações de trabalho, assim ele é deserJl.é3_do visando
ajudar

a desenvolver esta habilidade, a qual denorni>"Jamos gestão si'.::uacional,

capítulo 7. Entretanto, o seu .incre.msnto dep.:mde do desenvolvimento de oub:as,
que funcionam corro condicionante de sua eficácia. No capítulo 8, descrevemos
a habilidade de sensibilidade situacional, que é resJ=Onsável pela qualidcde
ela po'..XCepção da situação a s,;,r gerida. No capitulo 9, cuidarros da campetênc.ia

interpessoal, habilidade funda.'!lent:al em toJ.as as situaçces onde está envolvida a variável "ressoa". No capítulo 10, a canpetência intrapessoal é definida
corro centro de decisão do indivíduo carn relaçã.o a sua vida, seu autodesenvolvinó2rlto. Ela é illlFmtante porque pede restringir cu pot:r,.:nci.aHzar as demais
habilidades. No capít:ulo 11, descrevemos a habilidade de autocxmheoi."r.ento,
ponto de partida para o indivíduo poder

=nr,ar;rr

sua I!'a.neüa de ser presente,

carn aquelas sugeridas pelo programa cano rnais eficazes pessoal e profissional:,
mente. Corro poderá ser observado, a S<."qllência dos capítulos obedece orde.m
inversa ao pr=esso de desenvolvime:1to pessoal,onde a base é o autooon.'lecimGrlto. Isto é pror:osital, r;ois

a r:ecUda que t:emos alguns objetivos de modifi-

cação de COI!lfO:L't:mBlto a ating:i.r, utilizaremos

tm1

pra._--esso dedutivo p2.ra ir

dissecando cada habilidade, e, identificando cada uma delas, quais os seus
principais aspectos que ajudariam a

des·:~nvolver

a gestâo sl.tuacional

Elrt

foco.

5
I~o capítulo 12 1 t.rat::~.:ce.Jr.os ãa seleção de técnicas. Consiste na esco

Jba das técnicas e exercícios pêdagógicos m"ris apropriados .a dese.'l.volver as

difenmtes habilidades do patticipa.nte, pa.rtlcularmmte aqueles de apre11diza-.
9em vivencial.
No capitulo 13, abordare;ros os pr=essos de avaliação dos programas
de DRH e, finalme..."'1te no capitulo 14, efetuaremos uma descrição completa de um
programa com base no nodelo.
·A fi911Ya 1 nos rrostra a relação existente entre os diferentes rró:iulos do mod~

lo.

,-----,--------------

DIAGNOSTICO
DIAGNÓSTICO DE

P~~
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SENSIBILIDAJiEl
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-
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COf•1PETÊNC IA
JNTRAPESSOAL

IAUTOCONHECIMENTO
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~LEÇÂO

DE MÉTODOS

. [AVALIAÇÃO DO PROGRAI1A

FIGURA 1: ETAPAS BÁSICAS

DO ~10DELO
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Para

CJUf~

possanos t:::.:ntendm.. , õ.\,·.sliar e desenvolve:c um p1.ugrama

de

DRH, será necessário, oon:o p:cimeil.U passo r qtlt3 efet.\Je.tlDS um diagnóstic:> da

empresa-cliente.
Os.

programas de DRH sao

instxumentos de gestão <'le Ç('Ue dispé)c

a

dire:-ção da empresa, para ajudá-la na _.inplan:l:c'1.ção e n-e.nutenção de um prc~cesso.

de desenvolvima"1tc orgard.zaoional. Para que isto possa ser feito com sucesso,
é necessário a prévia identificação daquelas variáveis do contexto y_ue sejam
us mais relevantes e influentes, de m:::dJ que o pmg-r.ama (instru:me.nto de gestão) seja desenhado com base nelas e v'i.sarôo os objetivos pr·é-,"'-S1:abelecidos.
, rnudança, as t en(,"'"p_nc:~.as
,- .
,_
. ti.vos aa
Os ob ]e
Cv....;

- .

r.~.egocJ.o,

~
as cara.c ~....er~s-·

ticas internas e àD seu arlbiente, be.111 corro e..stc.s variáveis interag·em,. definem
o contexto ónde deveiTOS ident.ificar as áreas de oport:wlic1e.de para o uso de
pro..Jrama.s de DRH~ cada empresa tem sua pr5pria hist-Dr.ia, n~j(?tivus, caracte-

rísticas e tendê:1cias que derre.nda ações específicas pari:! satisfazer suas ne-·
cessidades. Através das etapas de diagnóstico é que podererros e..stabelecer a
relação entre objetivos da errpre.sa e o pr.o9rarr.a dP. DRH.
A atividade de dia'JTIÓstico p:::>de ser teõricamente subdividida

em

duas etapas:
Diagr.Óstico de Prooósito
· Identificor conn o prograrra de DRH pode o:üa.borar de maneira· eficaz, oom o pmcessso de desenvolvimento organizacional pelo qual passa a
errpresa.
Dia~tico

õ.e Situas:ão

Identificar a rrelhor estra.tégia para irrplantação do prograr.-a

de

DRH frente ao rroi1Bnto e circunstâncias presentes da errpresa;
Identificar o conteúdo do programa de DRH que melhor atenc.e às nece..ssidades da mudança e que melhor se ajusta à implantação de uma filosofia
de desenvolvimento organizacional.

l--los capítulos que

se

seguem, detalharerros as variâveis que deverão

ser objeto de observação e pesquisa para ao final
dos da fase de dia'JTIÓstioo.

obtemos os produtDs esper~

7
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Os pressupostos que orientarão a descrição deste segmento sao os

seguintes:
- Um progrmna de DPH é 12:-u-te intecrante do _pyocesso de Desenvolvimento

Org~izacional,

e, só justH:i.ca sua e_v:ist.ência à m6iida gue atua

mm instrumento deste, facilitando as

moc~2s

que estejillrt ocorre..11.do ou ve-

nham a ocorrer no tempo.
- A determinação dos esforços (atividades) de DPH mais adequados, def€!1dem do conhecimento da e.!:Presa onde se processa a mudança, bem
corro do ambiente onde ela está inseric1a.
A quesi·ão que nos colocarros, a partir dos pressupostos acima, e corro
o progrmna de DPH poderá ccntribuj.r para o processo de D.O. ?

Esta questão

nem sempre tem fácil resposta e exige por parte do responsável do programa,
um trabalho de reconhecimento do terrP.no onde o mesmo será edificado.

~lesmo

que tomemos corro ponto de partida pre.missas já estabelecidas de mudança, as
quais já seria1n um grande subsídio para a nossa tarefa, um diagnóstico ro.ais
amplo da enpresa deve ser feito.
Considerando a importância_ c;.ue .Dese.11.volvimento Organizacional
(D.O.) e Mudança Organizacional assmre.rn na definição do nosso trabalho, gostaríamos de conceituá-los brevemente.
Para Lawre:1ce e Lorsch ( 1 ) , D.O. de uma manejra geral, pode ser
considerado corro o esforço da organização para passcu: do seu est.ado ccrrente
para outro melhor desenvolvido. Isto é feito através do diagnóstico das pri;"2
cipais áreas de problema e determinação do sentido na qual se deseja deseJ1volv~

a organização.
A Mudança Organizacional por sua vez, tem urr enfoque cronológico

mais definido, podendo ser conceituada como a diferença entre a expressão do
comportamento da organização em determinado momento, c:0rnp-:rrado à ex-pressão
do comportamento num rrornento anterior ( 2 ) •
Da mesll'a forma caro ocorre no processo de desenvolvimento pessoal,
o processo de D.O. visa dar a enpresa, condiçõ=s para sua auto-renovação
( 3 ) • Quando urna enpresa adotB. urra atitude de D.0. 1 "estii em processo" de
desenvolvimento que é ·urna condição estrutural, enquanto que na mudança organ!
zacional há uma clara intenção de se "chegar a" um estágio determinado, que
por sua vez é urna condição circunstctncial.

...p
xiliílidaô.e para se a.dap::.:1:r

estas mudanças, 1?3Ya

DJna

as novas: realidades. Uinc. wentalidade ah?.rta para.

melhor gest21o de~:. :cecursos, para mn adequado atendi-

mento de no--...ros e antigos grur..cs de pressão, associada ã capacidade de efeti-

var mudanças planejadas e di-rigidas para novos e superiores estágios de eficá
'
"
,
t...1_p~cat
.
c1a,
~esurne o qt121nro Ctc.'1. emprGsa
q1..1e- necessl' ta
e111 processo de
D O. e efetuar mudanças qu.e gradualrrente aL:a:..d~.rn tais n.ec:cssid3.de;;:; ~
ft

Jl.~s
Ull\3.

estratégias adotadas, se analisadas isoladamente, podem .n«o dar

idéia concreta do "estado de D.O," - mas quando as relacionamos com

\.'lTI\

plano orga1lizado de esfOJ:ços e corl1ecenDs seus pressufOstos, então poderemos
saber se elas estão ou não caJninhando pa:ca

\l!r.

continuo desenvolvimento atra-

vés do processo de auto-re11ovação.
Os pressu)Xlst.os aprcsent.ados neste segmento, nos sugerem que DRH é aci
ma de tudo urna atividade errpr2sarial, que ,em últirna instância 1 objetiva

fazer

o negócio da errpresa o mais rentável JXlSslvel. Es·ta. ima.gem pcàe ser distorcida, à medida em q~1e programas seja.'Tl .implónta.dos sem ter uma li.ga.ção clara e

sem estabelecer a forma pela qual contribuirá para o desenvolvi..'nenb.:- da f~)r~

sa.
A adoção de um prograrrc. de DRH é con.se:-JUênc:La de um programa maior
de D.O., não sendo entretanto difícil encontrannos ernpn:sas que confuncem DPH
com D.O.
gram,~s

Isto,de certa fon.u,veio se.udo estirrr,llado pela literatura sobre pro

CO!IlfOrtame.nta:i.s ( 4 ) • ,ürJ.C1a é fOSSÍ v·al q,.Je a~gurnas empresa F-. adote.Tft

\JJ.na é'.bordagem inversa, .i.sto é, primeiro implantam seu pro:_Jrama de DRH
objetivos g-enéricos, pera. nu_rr.

Jüzacional. Este enfo::;ue ou

s~gundo

com

cstZ.gio rensar· no C.esenvo1vircent.:.c orga-·

estrat~égia,

pcxle t.razer conseqnéncias negativas,

)Xlis o esforço de desenvolvimento que os r:erticipan'~es dos programas vierem a
adotar, não encontrariam respaldo na realidade e no dia··a·-dia da empresa. Cerro
resultado, o progr·ama assurre uma irnage:u "filosófica", irreal, levando-o ao des
prest:T.gio e descrença por parte dos empreqados. Esta situação

p::de;~ã,inclu:;i

ve, gerar um cliw.a organizaciomü r..ais det.eriorado do que o Existente

antes

da sua ilrplantação onde há "mais m:;.tivos de críticas" à. empresa.
O futuro

é mna dirne.nsão de teiup-J muito im;:ortante nas atividades

de Dffil e todo o programa deverá estar vol t.ado a atender necessidades preserites, pr.iorit.ariarno.nte, e futuras. Estando em processo de desenvolvilT.erTto, a empresa est.ará 1mito susceptível a sua auto-êl:tualizaçiic ao longo do terriJ:-"0.
Sendo D.O.

ac:L'na de tudo uma atitc1de, ment.alidade de auto-renova.ção, o recuE

so que mais contribuirá para que :!.sto occrra é o se:c humano.

Uma

e.'Tq:>resa e:m

estado de desenvolvime11~o e>~ige que seus empregudos tmr:t.é.'U estejam em estado
de de.senvolvirne.nto pessoal.

,t

I·lli

~as

,, ,
crltJ
. .cc..s se

tF~

~ert

r- ,
;.:e1
w a a:cea oe 1-ec:ursos Ht-;ITl.anos r p::r na_o as
J

-

,_,.

..

.....,

tabe.le.o:-r L..im vJ'nculo mais estreito das suas fLt..11·i1es c....vm os negócios da e:n:lJ;:.re-

sa, vivendo num mundo de sub-ci:-jetivos

p:cóp~ios. Com

a §.rea de DPJ!, entretw'1-

to, isto r1ão poderá oo.-Jrr2r . Enqúanto vÁrias atividades de Recursos Humancs
sao executadas ror exig2!.:-l:::ia le9al cu sind.:i.cal, a função de DRH só consefJU2

I!l&"ltcr sua e.v,.istência quaJõ.do a <oCtrpresa a rcco1."'1ece cano instJ.:urnento de aUJr.ento da sua saúde e eficácia.
A in<?lantação ou manutenção das atividades de DRH exige de seus res
pensáveis uma constante atualização sCJbre o posiciomznento do neg&.;i_o, possl.veis áreas de deterioração, tendências do a111bie.~,te e tudo aquilo que possa
vir a afetar a s·üa gest."i.o, e particulmmente quando envolve os seus
Recursos HuiT~>os. Esta atualiz~~ da empresa será fundamental >>ara compor

o

pano de fundo que dá cor e vida às mudanças que estejam OCXJrre.'ldo, explicando
a sua dinâmica e lógica.
A figura 2, resume a sequência como ideaHz2.mos o processo. Vrn programa de D.O. é implantado em decon:ência das necessidades ga·adas pelo

mrbi~

te interno e externo da e:rrp:éesa. !Xlis. tiros de abordagens d8 muda;1ças podem
ocorrer, isoladas ou si.rrnJl tanearrente. Urr.a delas é do tiro ern que o processo de
IIDdança visa eliminar ou dirrLi.nuir a deterioração orga.'1izaciomü; a outra, oco~-

rc

quando a e:npresa está sendo beln sucedida em seus negóci.os, mas ante-

cipa. suas .futuras necessidades e i..·1icia de imediato sua

rer.ovaçao.

Em

algtms casos, as duas aboruagens oc:orrern sirnultanecu-=te. Ao. final da sequêJ}cia da figura, concluírros c.=_ duas questões: Corro DRH pode ajudar no processo
d.: IIDdança?
DcO$ ?

e, caro DRH rode ajudar na implantação de UJr.a mentaHdade de

Note.... se LJU.e as quest.ões foram formuladas de roc.do a

su~or

que outros

e.sforços paral.elos deverão subsidiar a mudança organizadona1 e DRH será ape··
nas uma das estratégias adot0ias.
I>. seguir varros correntar sobre a atividade de identificação das carac
lirr~tes

a que

se proJ??= este cap{tulo. Faremos isto no intuito de rrelhor caracterizar

os

te.rísticas e tendências da emrxesa e do

a~iente,

avançando cs

exemplos de mudanças a serern apresentadas ao final e,

aprove.it.ando

para realçar a integração entre as atividades de diagr,ósüco de propósito e si
tuação.

3.1. Informações mbre a

emprss~ (*)

Considerando que todo trabalho de Dr-tl-1 tem sempre vistas ao horizonte a ser alcançado, a análise (diagnóstico) da empresa deverá incluir o k.vantamento das tendências do negócio.

('') t-'lanagement DeiTelorr.ent Exe.rcise: Para elaboração deste ítem do trabalho
usarros cano roteiro o exercício citado, desenvolvido no CEI - Centre D'E'cudes
Industrielles para seu programa de treiname.."1to para gex-e.ntes de Dl'<H. (cont.)

"
EXIGENCIAS
Af~tBIENTAIS
EXTERNAS E INTERNAS

PROGRAI11A DE
DESENVOLVI ~JENTO
ORGANIZACIONAL
J

FIGURA

l

OBJETIVOS DA
MUDANÇA
ORGANIZACIONAL

~

ELI~1INAR

DETERIORAÇÃO

I~! PROf10VE_R ~\ I
EVOLUÇAO

CQfvJO DRH POIJE
AJUDAR NO PROCESSO .
DE MUDANÇA?
CO~lO

DRH PODE
AJUDAR NA IMPLANTAÇAO
DE UMA Jl.TITUDE DE
DESENVOLVIfvJENTO
I ORGANIZACIONAL?
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f-

c

1•
........

~a.s as infor:maç:ões sobre o estado presente dos negócios e snaB

·tendências são úteis fJêL:C~ ccrrr{);')J:Tíús nossa. j.rnagan- -da -exl1presa.
l'~s

te..TJdências podem ser anaHsadas . sobre dois pont.os de vista :

tendências do arPbient.e extsmo da or<Janização (que set:á. objeto do
próximo tópico) e,
tendências do arnbiemte interno.
Nosso propósito e

identificar quais tendências poderão vir. afe

tar significativalll2nte os negócios no futm-o e corro isto irá repercul:ir

nas

ações das pessoas dentro da empresa, o que por sua vez, poderá exigir

açoes

de DRH.
Conceitualmente podelllOS dizer que tendências sao afirmações C;'Ue co!:_

tém :L'"lformações sobre como alguma situação está mudando ao longo do tempo.

l,.o

analisam!Os uma tendênda deveríarros primeiro descrever a situação presente e
depois indicar:
adireção da mudançà (para onde ela está indo?)
- a velocidade da mudança (=n que rapidez ela está acontecendo?)
o horizonte de tempo (qual o período de tempo em que estamos
interessados?)
- a dimensão geosrâfica (onde está a mudança prestes a ocorrer?)
As tendências inteJ:nas

à organização são peculiares a cada uma de-

las e portanto, variam de uma para outra, e, samo:mte através de análise espeCÍfica podemos determiná--las • Tais tendências poderão afeüu: u:rr.a área ou toda
organização. Alguns exemplos possíveis seriam: tendências ligadas a crescente
robotização nos processos de produção, o aumento da contratação de mão-de-·obra
feminina, o aumento de ressoal sindicalizado, etc., que causaria.-n impacto nos
negócios e nas pessoas, servirão como subsídio no pl<::nejameJLto de açoes

que

minimizem os eventuais efeitos negativos ou que roaxim:i.zem as potenciais vanta
gens destas futuras modificações do ambiente interno. Um dcx."UU!lento muito importante para análise das tend.ências internas da ET.lpresa é o seu "plano
tégico".

estr~

Através de sua análise pode se obter dados sobre expansão do negócio,

mudanças tecnológicas, necessidades de mão-de-obra e outros.
3 .1. 2. caracterl.sticas da emp:r·esa
A- l<lissão Organizacional: Os objetivos organizad.onais rnuit.as vezes se
apresentam cano múltiplos e conflitan·tes dependendo basicamente do ponto de

{*) O exercício visa estj_mular os

participantes

a perceberem melhor a

empr~

sa e seu ambiente exterior nos aspectos que possam afetar o seu trabaLho corro
gerentes de desenvolvimento. As matrizes aqu.i aprese..ntadas foram adaptadas ou
transcritas do nEsrro.

v~sto.

de qwe..m cs esL:eja definindo

{soci.e~lade,

cliente, investidor r altn.

d.ire-~

çao, etc.) ( 5 )
Entretanto, a análise da rnissão organizacionill do pont.o de vista de
seus clientes tem grande ps:so . Podemo;.:; conçpj_·tuá-la com:; as premissas que de--_
fi'1e.Tt os prçpÓsi tps ~ÓCiçr~econôrri.tcos da. arpresa em relacão a seus clientes

(necessidades e

e~ctat.ivas),

as quais devem estar refletidas na inagem c,ue

os mesrros e o público em geral t.G~ dela.
Quando estas p::e.rrdssas não existem e.-..,;.plicitarnente através de

tnn

do-

cument.o, devemos nos col=ar na posição de um cliente e formular afir.nações
que representem a .imagem desenvolvida pela ewpresa no tempo, c..uro

do

refl<c~::o

seu comportament.o.
B- EstratÉgias Organizadonais
Po:lem ser identiHcadas através das decisões e dos programas de
açao adotados ao longo do 'wempo oomo pr&-ação ou reação às tardências do negQ
.
s e.rao
- = .s u•tels
. \aque1as que t.Lven-n carac t.e.t·ls
< t.
CJ.O.
lcas tais corro:
- efeito a longo prazo sobre a organização
cruciais

à sobrevivência e ao desenvolvirrento da organização

amplo escopo afetando ampla gama de ai:ividades organizacionais
dificibna1te reversíveis
- significat-ivo coroprometiJrento de re=oos
C- Postura
!l;

Estr~tégica

a maneira cano a anpresa encara seu posicionanl"'Jrto atual e o rele<.

ciona cem perspectivas futuras (5 ou 10 anos) . A postura estrat8gica pode ser
e.~resa

observada no própdo planejamento estra.tégico da

ou através da. F:oje--

ção no t.empo do comportamento de algumas variáveis relevantes. Para cada

uma

delas haverá um posicionamento hoje e outro no futuro. A seguir, apreserrta-uos
alguns exanplos ligados a algumas variáveis:
Postura estratégica com relação· aos produtos e serviços da anpresa
(h= hoje

f= futuro)

Característica

Amplitude

l. Variedade

produt.o único h

2. Tecnologia
aplicada

baixa

3. Ret.orno

4. Ciclo de vida

alt.o nos
primei.ros
estágios
curto

5. Quantidade

baixa

h-f

alta

6. Investürento em
pesquisa e
desenvolvirrento

baixo

h---f

alt.o

f

~
h

f

f

h

pro:lut.os múltiplos e nao
relacionados.
alta
alto nos
estágios mais
avançados
longo

Dnas variáveis t:cikzm definir a ampliaçãc do nc;gócio: arr:pliaçZlo geo···
grfifica e forrna de c·cesc:i.r~tento. r._ a'nr··li.;:.v_;iio geogxáfica implica
:">

c.c~ O}_?e~car

os

~

•

negcv..::~os

_.:::1

•

~

-

..

estacl.os; pa1.ses ou conti-

J~eg1.ces,

c.a err.}-:-Jresa em novas

df~cJ.sê:es

nent<es. A introdução dos negêlcios em outras áreas geográficas pode se..r feita
de várias- fo11nas, t,.(.i_.is cc>rro: abertura de filiai-s..- compra de empresas já exi~
tentes, contratos de representação, etc, O quadro abaíxo nos dá um exemplo
da aplicação àas suas djmen.sões de ampliação do negócio:

~

---~~AlrpHRção
~ Geográfica
Forma
de
'--....__
'

~~rescilTento

No próprio

Estado
'--....__
. ----...., i

I
I

Estados de
maior renda.

"P=r

-

.I
I s:i.tuação
hoje _ I

Abertura de
novas filiais

I

I'
I

I

\Aquisição de
novas empresas

--7

~

Ic

,.

Países
Vizi.nhos

10 anos

'f

I

I

I

Outros
ontinent.es1

___ __J

J__-·-.-;,I
lO anos

I

'

~ ~os/1

I

---·-·-1

L ___ j

jeontratos ca.u

irepresentantes

J

cap.ita 11

I

I

T----i-··

I

.

Postura estratégica quanto a tecnolo::ria aplicada ao proãuto/ expansao de
mercado
A matriz abaixo representa alternativas r.ossíveis do cr>.JZé'.mento

das duas variáveis. O cruzarre:nto de cada uma das hipóteses nos fornece

um

conceito mercadológiro. Corro nos demais Ítens, o .importante é saber qual

o

posicionamento atual e qual a expectativa futura.

~

NEP.C'.A!X>S JÁ

NOVOS 1-JERC!U::OS

EXPLOPJIJX)S

Ta"NNIDGIA

-

TEOlOIDGIJI.

PENI:.'I'RAÇÃO

JÂ EXISTENTE

DE NERC.ADO

EXPANSÃO DE
HEK:/IJXJ

H

'"-NO"IIA

INTRC>DUÇÃO DE

TECl'KlLOGIA

!\'OVO PffiDU'TO

I

.

h= hoje

l

---1I

["'-..~

I

DIVERSIFICi"f::-.ÃO
F

f= futuro

lI

__I

As .e.Inp:resa_s --cos~cümarft -apresentBr traços predominantes da fo:trFa c:o:(G
el.a.s se comportarn ao_ longo do

ternp:,

na_ gestão de seus negÕ(.!ios~ A r:e~sistên

cia na repet.içao destes cclrportamentos acaba por definir u;wc:; imagem da. mesma.
O CE.I. se utiliza do trabalho de Hoger Ha=ison que estabeleceu guatro p'l.drões básicos de condutas c1ue pennitem e.nqJadrar as empresas. Cc.da r,adrão de
fine um tipo diferente de or_j_e;1tação e provavelmente não será encontrada . de
forma pura e:n ne:muma empresa. Analisando. a orientação organizacional sob o
ponto de vista de postura estratégica, deve.ms pri1neiro ident.ificar
sua oriP..ntação atual e pc-u:a qual teade a empresa no tc.T!V-'.
r~7s

r~

qu2~ 2

seguir âescre·ve

algumas das suas características, com a finalidade de ilustrar

cada

uma das or:Lentaç-3es propostas pelo autor.
Orientação para o poder
A companhia domina toda op:>sição.

Há pouca boa vontade quanto a assunto ligado a lei e poder exte:mo.
Competitiva e ciumenta de seu te=itório (mercado, área geografica, lirha de produtos, acesso aos recursos).
Busca expandir sem controle em detrimento de outras companhias
ou indivíduos .
. . Busca o crescirne.nto a qualquer custo.
Compra ou vende empresas e pessoas para obter facilidade E;.

Orientação para papel
Aspira a racionalização e a ordem.

t:

preOc---upada com a legalidade, legi·timação e responsabilide.dc".

Corrpetição e conflito são regulados ou recolocados por acordos,
regras e procE->dilrentos.
Direitos e privi.légios são cuidadosamente definidos.
Grande ênfase na hierarquia e "status".
Alta predictabilidade de comp:>rtamento.
Estabilidade e respeitabilidade são tão valorizados corro a
competência.
A mudança é enfadonha e geralmente lE>.nta.

OriE'J1~ção

l2_'lia tarefa

Atingimento das metas é o objetivo principal.
Todos obstáculos para o alcance das metas sao elirninados (inclusive gerentes obst-rutores) .
Regras são nodificadas 1se necessário.

.L-..:

Indi.vír1uos sao mu&"ldos se ist.o vier ajudar no alcan.ce dC:)S
rneta.s.

Indivíduos ouc na.o tê.11 êiS habilidades necessárias ou o conheciw..mtc técniéC- exigido ao alc::an::e das .netas são ret.reinados
ou
rerroviclos.

A autoridade é baseada no conhecünent6 e corrlf.'€tência (ao inv8s
de ~oder e posição) .
~fase

colocada na orga.'"lização flexív·el e rápida nas resp..;stas

às necessidades de mudança.

A organização exis~ce para servir B.s necessidades àe ~;eus me.'lllJros.

A organizaç.ã.o é avaliada }.;elos Ine.i-rbros, pelo seu vaJ.or ao 3srvir
a seus interesses.

Autoridade é dessncorajada.
Existe a e},'jJ8Ct..ativa de que cada rnembro influencie o outro através de exemplos, ajuda e aro:Lo.
As tomadas de de:::,isão em consenso sao preferidas.

Os papâis são designados com base na preferê..ncia
de cresc:ilrento J:-OSSsoais.

P

necessidades

As tarefas désagradâveis sao o:mi>a.rtill1adas igual..m?.nt.e.·

D- OUTRAS C:.'\.RACI'ERLS'riCA..S

Muitas outras variáveis podem ser objeto de estudo,

==

é o ce.so

da estrutura com suas variações (flmcional, matricial f prcxJ.utu f geo<"fl:af.ia) e

qualificações (centralizõdorajdescentralizadora, estática/em mnda;1ça, home..m
ajustado à esb.-utura/estrutura ajustada ao homamf tama:1ho, etc.) dos sistemas

(fo:rmais f sofisticados, instrumento de gerência/gerência subordinada

aos sisteJJl.asf ·etc.). Entretanto, nosso objetivo aqui é de apenas exemplifi.car algumas das áreas rossíveis de conhec:ilrento de onda p:xleremos obter indi.cadores i.mj:ortan·t:es sobre a realidade presente e futura ela empresa, gue
.estejam ou não ligados diretamente ao processo de mudança organiza.oional.

3.1.3.

Disfunçõe~

Uma outra fonna de enfocar a empresa

é através da identiüca.çi.i.o

das suas forças de deterioração. MJitas vezes o esforço de mudança
baseia numa reação planejada à deterioração organizacional. Para Foguel
Souza : C 6 ) "A vida organizacional caracteriza-se pela coexistência
forças de desenvolvimento e é;e deterioraç.ão. A presença. de urn perrnanente
confronto entre estas forças e a tentativa de resolução de suas contr2Biçêies constituem o fenômeno !l'."'!is geral da vida organizacional" (pg. 37) .

se
e
de

I·~1itas VE~zes o prc.rg:rama
exataur~ntc~

de df:::senvolvimer1to

or~:;anizôc)_O::!E-LL p;:::~te

!h-:!\)

da persp9ct:i"'ila de lc:!Var a ernpresa ele _um estágio de desc-~nvolvirr~r:-::nto

para outro superior, mcts .· .. do está.gio de

t;sta_~ação

para um outr:o

dE~

re7i tcJ_i ~·

zaçao. Sob este prisnvs:., o e'~;túdó e à. cornp:r·eSnsão das dtsfunções. cr(:13YÜZtl_:..:.ionais

passaü a ser fundan1e11tais ~

Segundo os aut.ores, o processo de deterioração Íunci0na c0rno tml
C'ülo vicioso, onde circ..··unst.fiDcias negativas se rea1irr,.'2..i.ttam corrtinuarrente 1 sendo quase que impossível quebrá-lo simplesmente pela vontade de

:fazê-lo. E elevado o gTau de =nsciência quanto às disfunções aparentes nas or
ganizações . Entretanto, existe

tm1

segundo

ti[X>

de disfm1ção1 nem sempre evid8n-

te, que =nsiste em atitudes e comportamentos refc,rçc.dores daquelas prirne:Lras.
Assim, as disfunções pode.'ll se.r classificadas em duas categorias: as ele l9 e 29
grausa As de 19 grau CO!lfiguram o sintoma, e as de 29 g-rau const:i.tuem as cau-

sas. são exerrplos de disfunções de 19 g-.cau:
11

Alto grau de incongruência.
F~lta

de definição clara do negócio e dos objetivos das organizi'l

çoes.
Existência de políticas e diretrizes vagas e/ou arrbícmac;.
Estruturas em alto grau de ambiguidade com respe.ito à divisão de
tarefas e à autoridade para torrada de decisões.
Estruturas definidas "anua.lnente".
Estruturas =m alto grau de centralização

G

com "macrccefP.J.ia".

Grande distância entre a font.e das .inÍormações necessárias
para as decisões e o local onde as de;::j_sões são tomadas.

Sistemas de planejamento ineficazes.
Políticas organizacionais inexequivei.s no ambiente ou inadtoJ.:JlJadas devido a mudanças ocorridas e não detectadas a teüpG.
Desconpasso entre as intenções do prirneiro escalão e as medi.d<'s
implemen.tadas pelo segu.11élo escalã.o.
Pouca orientação para as missões e objetivos finalísticos dos
órgãos.
Multiplicidade de órgãos cuidando do mesno problema" (JXJ. 45 ) .

Disfunções organizacionais de 29 qrau
11

Falta de compreensao da organização como um sisten:a total.
Utilização de estratégias corrportarnentais baseadas r-..o principio
da unilateralidade.
Existência de tabus, formais ou infonnais, sobre a discussão de
certos te~'J1.as .
Crença de que competência técnica é mais viW para a cons~~cu
ção dos objetivos organ.i.zacionais do que a =rrpetência i.nter··
pessoal.

·Õ...!

Falta de c:_,n.scíê.nci.a àe que exist?.Jn Ct.tD.sas jJ!\?fJrte,ntcs clr:~ (.k~)te-

rioração errbu.tJ.déiS dentro da pcôp:t·j:a -orqanizaçãc<
Postura dos membros da orqanizacão de en.c:c:.rar. crenca:-:; f cb-jet.i-vos , rx:>lí ticEI.S e_ estJ:uturàs comO rigidas f inflexiv~~j__s, in~lást.:l

cas e im~tãveis~

"me.rrória orça!1iz,':cional" rmli to lizn:Ltada ou pouco difundida."
(p<J. 50 )

Na fic,'lrra 3, poderros observat a S(~li"incia de corno o processo de <Je
terioração ocorre e se <>uto-al~Tenta.
A quebra do cín.."lllo vicioso exige esforços de mudanças nas variãvels organizacionai3 e na mentalidade das pessoas. A eliminação das forçae
de deterioração, por si, é razão suficiente para .i.mplantação do programa
D.O.:. pois some.:1te após mini.mi.zá-los

é que a empresa terá condiçõss de

de

pens~

com liberdade no seu processo evolutivo.

~COES

DE lQ GRAU

I ~-~~~~UTURi\S
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OUTROS

I

..---~------------··--·
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DISFUNÇÕES DE 2Q GRAU
CRIAÇÃO D~ TABUS
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UNI LATERALIDADE
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ETC,

GANHA X PERDA
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·---z;
.
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.FIGURA 3 - CICJJJ DESTRUTIVO DAS ORGANIZA,_f"QES

Fonte: Fog1..1el,S. eSouza, c. S.
Organizacional , ATLAS, pg57
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Mui.t.:ts muda."""lças arrbientais tê..m determinado que as e..'1rpresc.s se ada:e_

tem a elas. Elas ocon-em em diferentes carn;:.JOs de ação (p.Jl.Í ti.co, social,
tecnolÓ;Jico) e com diferent.es forças de intensidade., Com a é1:~i:!.idade

dos

rreios de inforrnaçi:io, não só o ambiente geogrâfio') imsdiato da e.rnpresa o
afeta. Situações que ocorrem em países distani:es p::xlem refletir no ir,terior
das empresas corro se estivessem aconte.cendo em cidades vizinhas,

O conhecitrento do arnbier1.te e suas tendências é fu-;damental
p:X!enros antecipor o impacto das meswas. l.im exemplo recente e o que est.á
acontecendo nos Estados Unidos da Alrérica, onde se registra o graYJ.de
-se que o sistem de

gest.~o

jaj_X)nês vem tendo junto aos

err~)resários

int3r~

a'Tieric_<?_

nos, o que p:X!e ser verificado pelo grande núme.ro de art:igos nas revist2.s
de

ac~stração

e negócios, ocmentando e teorizando sobre suas

A teoria Z de Ouchi

7

, por exemplo, é

e combina principias
surgindo

=

~~

qttalida~es.

reação a invasão japcnesa

das teorias de gerência japonesa e mrericana,

urra alternativa para a absorção da tecnologia jaj_X)nesa à rea-

lidade americana.
A realidade de cada pais, através da sua orde.>n social, p:X!e p_xer-·
cer forte influência na maneira pela qual as empresas_ são adrrd.nistrad<-ls. Isto
pode se dar diretamente, J.Xlr exemplo, quando há uma: interferência do l'bver-·
no ou indiretame.11te (}'..!ando a: ordem social detel.mina: valores, hábitos e costuraes ao povo, e consequenter<~ente aos empregadcs da empresa:.
Para Hi'll':ryly5hyn

( 8 ) , a: ordem social é comr.JOSta basicamente

pelos valores, J.Xll.Í t.ica: do governo e sistema: econômico. A pa:rt.ir destes três
=rrp::mentes o a:ut_or desenvolve três modelos típicos de ordem social (fig.4),
e e.xe.'Ti]?li.fica: ci ta:ndo paises que mais se assemelham a: cada um deles . Segundo
o a:ut.or, existem relações harmônicas entre cada: compane.YJ.te pertencente

ao

mesmo conjunto, bem como cada: país te.>n ur1B combinação própria de cada: um dos
elenentos, o qt1e lhe define

UlTa

ordem social própria. "Os E. U.A. p:X!em

ser

descritos corro tendo predominanterrente um conjunto de valores competitivoindividualista, um tipo de jX)lítica: de governo de contra:balancearrento

de

forças (partidos) e um sistema econôrrico de livre empresa. A combinação par~
ce casar naturalmente. l,té um recente p;:J.Ssado isto J:ea:lrrente acontecia:,
que foi facilitado pelo grande desenvolvimento econômico,

arr~lo

o

dese.'l.volv.i.-·

ne11.to da: liberdade ]X)lítica: e de direitos que levou a umà gra:11de satisfação
da população cem o seu tipo de sociedade" (pgs. 9 e 10).
Por outro lado, se detivermos nossa: análise em assuntos dec.orrentes desta ordem social e

!~9is

diretamente ligados às atividades anpresarials,

observamos que o índice de desemprego, a: crescente qualificação escolar da
mão-de-obra, urn maior nl1mero de mulheres disputando um lugar no mercado de
traba:li'.o, a atuação do governo defi.ni:P-do rE:gra:s para: a: relação ernpresa-sind1_
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~
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FIGUPJI. L! - ÜS PRINCIPAIS PROTOT!POS CO:'viPON:CNTES D/>S ORDENS SOCIAIS
FoNTE- HAHRYLYSHYN_, B. , [FFECTIVEfiESS oF soCIETIES-ftN
ovEr-NiEH.;CE~>T'<E DErum::s lNDUSTt=:IEU_Es
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20

cat:ç.

~~través

do estal:x-:le.c5J:.rsnto de politica de salár:i.os, direi to de

etc, verific..::mus que

estes~

grG\tt:; 1

co:no tantos outros fatc.res E-.Jnbie_t"ltais,. est.c=l:o inva-

dindo os -portêes da ernpresar·afet.c~ndo os empregados,· o estilo de gerê-..ncic.,

o

pla."'lejamento de pessoEll, os valores e mui·tas outras coisas.
Sendo a empresa

ti'rrt

siste.~-re aberto, cume tal deVe ser enfocada~

O

prOl:;rama de DRH não p:x'l.e deixar de considerar o ambiente co;no fator de :in;'lu
ência, sendo necessária Dlra análise dos principais fa·tos e tendências,

saberrros corro isto afetaxá de fomG concreta. o negócio da empresa, a.

para

foJJ1<o.

corro ele é adnti.nist.rado e caro tudo isto afeta os· recursos humanos.

3.3. Est:ratégias Adotadas
O prime~~~ do processo, tal como descrito até aoora, e o
id•~ntificação

da

dos objetivos da mudança orga.<izacional pela qüal estc'l passan-

do ou pretende passar a empresa. Alguns exemplos de áreas de mudança sao'
Concepção de negócio da empresa.
Adaptação ao meio anbiente.
Participação no· rrercado.
Demandas de grupos de pressão (ecologistas, sindicatos, etc).
Deterioração organizacional.
Valores organizacionais que brpliqüB~
cio.

maior eficácia do nego-

Uma empresa ~Jando estii em processo de desenvolvi~1to orsn1úzaci2

nal, pranove vári.os tipos de mudanças, sendo algumas de grande porte e outras
menores. As mudanças não c=rrem

simult.anea~nente,

e se constituem numa

açao

planejada que a errpresa adota ern determina.do memento, visando modificar cara
cterístia'l ou oondição particular associada a um dcs seus inúmeros as]Xctcs .
mente

=

Assim, é errôneo pensar

B~

D.O. e MudanÇc< Organizacional exclusiva

sinônilros de grandes mudanças, pois é provável que um'l empresa em

processo de evolução constante promova modificações e ajustes constantes à
sua maneira de ser e apenas em alguns mementos de sua existência, ocorram
alterações significativas. A :inB.gem das grandes muda."1ças está associada

a

nosso ver, à própria implant:ação do processo de D. O" que em mui tas organiz!:'.
çoes significam uma alteração radical na maneira de coJTD elas pensam e aturun.
O segundo passo consiste em identificar as estratégias oue estão
sendo usadas. para se obter a mudança desejada. For exemplo:
Adoção de nova tecnologia.
Implantação de nova estrutura organizacional.
Mudanças na filosofia do negócio.
Melhoria na quuHdade do prcàuto.
!<h.tdanças nas relações de poder (co-participação, co-gestão, etc)
Mudança na filosofia gerencial.

')'I
t .••l

t.lplas para u.rn rresrro objE:ti~:.ro de lT!udança. Por exe:.11rplo, na mudança da ooncep-

çao

do negócio da ernpresa

p::x5.E~rá

ser exigido; adoção de nova tecnclo0i.t:l 1

adcção de nova esh-utura. ox·gár..í.zacioml (h:üdin<J, matricial), diversificaçãc.
nos produtos, neva filosofia gerencial e assim por diante.
Existe urna diferE-;nça en.+-re a estxatégi.a propriarrr2nte dita e a forma corro ela é aplicada.. A estxa.tégia em si consiste num m§t:odo ou rrodelo,

e.:

a sua aplicação irá variar der:endendo de e.lguns nressupostos. l\Ssim, í.ndep211
dente àa estratégia envolvida, a. sua apUcação deverã se:c compatível. com os
pressu}Xlstos de Desenvolvilrento Orgru'""lizacional.
As

forrras mais coTffil.DS de pro::ederrros à mudança organizacional sao

a hurnanísti.ca, esh-uturalista e a tecnológica, tendo cada urra deJ.afê
tos, pressupostos e Inetodologias diferente;;

:::~.mdamen

,. porém todas com o

rresmo

objetivo: a mudança organizacional eficaz.
Tanto a

estru~curalista

·corro a tE"K!nológica Zlcred.it.am que o esfo:!:ço

de mudança deve ser feito sobre as variáveis orga."rjizacionais, as quais

se

incumbirão de rroldar o cornp:ü.tamento deB pessoas. Por sua vez, a humanístj_ca
acredita que o foco de ação são as pessoas. Dá-se condição às r:essoas, e
elas modificarão as variáveis orgarüzacionai.s fazendo emergir os métcxks,
Irodelos e processos mais eficazes para aquela organização ( 9 ) • A f:Lgu=a 5
mostra o contraste exis·tente entre as duas abordagens ,

t: prcvável que

de~

de..ndo da mudança a ser efetivada, uma ou outra seja escolhida. l:ntretan'.::o, a
abordagem humanística tem se derronstrado mais útil às emr>resas quando a

dança organizacional exi.ge

Inudãnças pessoais si.<;,'Dific--:ttivas pro:a se

Xr:tl--·

adapt~

rem a elas.
Opo..raci.onalmente, as estratégias sao mui.to úteis por definire.rn et.<::
pas da mudança de forma concreta, permi. tindo uma rnálise do impacto de

caua

uma delas nas pessoas.
Assilll, o t:erceiro passo será o de identificar corro cada estr:atégi.a
afeta e/ou depende das ações dos empr8<Jados para seu sucesso.
Mudanças Organizacionais poderão fracass ar por não dare.""P. ater1ção
a este terceiro passo. A resistência r:essoal, a ignorància, a falta de habi-·
lidade poderão ser responsáveis pelo rrau uso da tecnologia, pela dificuldade
de abandonar maneiras habituais de pensar e de fazer coisas, J.Y"lo cheque dos
novos valores com aqueles cultivados p::>r .mui tos anos

der~t.ro

da e..rrq_::resa ..

As mudanças afetam as pessoas exigindo que elas adquir&" novos OJ-

nhecirrlFcl'ltoS, revejam seus valores e anpliem suas habilidades. Alguns exe!11plcs
de rr~danças ao nível pessoal são:
Incorporar nova filosofia.
Habilidade para adotar novas técnicas de gerência.
Adaptar-se a novos rrodelos de

es~~tura.
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EsFoR.~o DE

r·WDANÇA

INSTRUMENTAL

soBRE:

DIVISAO-
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,

,
,
,
,

RESULTMO

DO T
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l NSTRIJI>\ENT/\L

RESULTADO
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1
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I
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DF
.
.
EFICACIA PESSOAL.
/

DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL.

23
Conv:i:Fer com dup1J.cj_dúàe de

CClnaJ.1do

(est.:":Ut.ura matr:icial) ..

O gttaJ..-to pa:::oso da nosso rotei_ro, é o que identifica quai_;5

das

açoes dos ernp:t·egadosr af~tad~4S pelo processo de mud..:=mça, r_:oderr: -ser rr,elhor tre-

be.lha&s at.ravés de prü;;.r2lt2..S d0 DRH.
~ provável que várias das açC-ss serao revistas

e reavaliadas

no

p1:Óprio d.ü.i.·-a-dia; outras necessitarão de treinamento; e para algumas, deverenos utilizar prograrnas de
Os

prv'g'.c~a..s

dr~senvolvimento.
/,

de DRB tem se ósnrmstrado n:a.i.s úteis quando as rnodif.!.:_

caçoes de C.Oll'flOJ:tamento esperadas não depsndem somente d::> arcrpliação de conhe
c.ünento ou desenvolvi1[).2nt.o dG hab.i..lidrJ.des, rnas principallr.ente ql1ando as

mudanças exigem

\Jl!!

certo desgast:e afetivo, alguma rrodificação pessOé\1 de

maior profundi&lde.

3.4. ExeJrrolo3_de mudança oroanizacional
Os dois c..asos

a seguir

, dife.r8ffi entre si. No pl=irreiro, a

enrpr~

sa já experenciava o processo de D.O. e o exemplo de mudança apresencado
visou prepará-la para a ccntinuidade crescente do seu sucesso. No segt1.11do,.
ernpresa em foco diagnostj_cou,ero deJcenninado rrorreni.:o da sua vida, gue por

lado o seu crescim.cnto a transformara em algo muito difícil de ser

a
um

ac1-ninistr~

_do, geraildo excessivos controles, o que a tornava lenta e ineficiente; r:cr
outro, esse

cresc:ilnento estava l:i.rni tado, a !Tédio prazo, f>.Jn função de condiç:SSs

arrbientais. O impacto da mudança na primeira foi muito suave e positiVD,
sendo visto coi!D parte da sua maneira de ser. Na segunda, as mudanças exigiram grandes rrodificações, afetando significativa~JP..nte as pessoas, e principalnr~te

a gerência da empresa.
3.4.1. l~ caso de aniDliação de negócio
O primeiro caso trata

de uma empresa mult:iJ'.acl.onal de origem ame"

ricana, no raroc> de indústria e c.omércio, jnst:alaàa no paísN( mais de 40 anos.
Bem

sucedida em seus negócios, ela sempre esteve atenta às necessidades de mu

dança, que foram bastante grandes, devido ao crescimento do negócio. A sua
trajet.Ória baseada na solidez de mercado, alta qualidade ele seus produtos

e

outras características·, define o seu futuro. A sua expectat:iva é a de 2.'11?1iar
mais e Trais seus negócios, quer pela intrcdução de novas linhas de produtos,
aquisição ou criação de novas E>'TI',;>resas, e, o que tende .a ocorrer a nais =t.o
prazo, a sua própria c i. são em unidades menores de rrodo a dar-lhe mais flex:Lbi
lidade de ação. Este processo crescente de arrrpliação

ve1n =igindo cadc'l vez

mais pessoal qualificado e particularmente gerentes habilitados
os novos p:>stos nas novas errpresas ou divisões do g-.cup:>. O Desenvolvimento de
Recursos Humanos é consi.derado p:>r ela cerro uma função estratégica,'a rredida

p3ra que se atinjam os objetivos atuais e

f1~ttrros

da negóc.i.o. 2\c.re:iita a em-

presa que a consecufit;ão de seUs objeti:vos d~pende mais- de- se t.er os 9::.rentcs
eficazes em núrr~r:o necessário do que· quãlquer outro fator ..

Para (:rue a B'Tipresa pudesse fazer frente às suas necessidadesr.C.ecoE
rentes do seu crescimento, ela verificou que necessitz-r\ra U:r inforrnacõ.ss orgar..izadas sobre a qualidac;ie de seus re<..:trrsos hurna..'10s. Percebeu zdn(i.ct,
as fontes de informaç-..ão .seriam

~=3eus

que

próprios gerentes,. q'.le de·veria'TI ser de-

senvolvidos de rrodo a incluir nas suas atividades gerenciais, um prccesso
siste:nático de avaliação de

desempe~1.'-lo,

estirrat:'va de potencial e planeja-·

mento de desenvolv:in~nto de seus subordinados. Esta atividade já vinha se-'ldo
praticada de maneiras diversas rur algurras áreas da Companhia~ Poré-..m,.

em

out..ras (a maior parte) , ela representa-va algo de novo, exigi1·1do algumas ncdi-·
ficações nas condutas da ge.rência.
Esta nOITa exigência da função gerencial nao veio isolada. Junto

a

ela a cc'Tpill1hia definia .SUa filosofia de desenvolvimen.to de recursos hum'lnas,
onde o principal pressuposto é o de que o desenvolvimento dos recursos humanos se dá principallrente através da relação gerente--subordinado. r.,t.ravés
seu !Y'anual de Desenvolv:DTento, explica ela que, "é responsabilidade de

da
cada

ge.c8!1te, dentro da corporação, utilizar-se das melhores práticas e ferra.--r,2-'1tas que estão a sua disp::Jsição para desenvolver a capacidade total dos <?.r.:p:c:::
gados que lhe são s'Ubordinados.

E dentro do relar.:ionamento gerent.e-subo:cdb1ado, que o desenvolvi-·
mento do errpregado ocorre. Esse desfmvalvilnento poCle ser alcanÇ2dO apenas
quando ambas as partes participam e cooperam ativamente:'
Com as informações geradas nas avEiliações

e es-ti_rna-civa de )Xlten-

cial dos e1upregados, a empresa efetua periodicarrente o qu.e denomina-se
auditoria organizacionaJ., onde constaJn:
resurro do desmrtpenho e do potencial de cada empregado.
plano de sucessão de 5 anos.
projeção de acréscimos e cortes na estrutura (5 anos) .
resumo dos gerentes com potencial para promoção.
isto vem lhe proporcionando um cresciJno...nto sem grandes p.roblenus quanto

a

necessidade de recUrsos hurrenos.
3.4.2 •. Um caso de adaptação a derrendas internas e externas

Nosso segundo caso refere-se a

rr~ança organizacior~l

ccorrida

nUITa empresa pública ligada à área de energia. Suas principais funções organizacionais são a corÍstru;;ão de novas barragens, canais e usinas, visa;·ido

o

aprOITeii:c--unento de recursos hidricos do estado onde se localiza, operação elas
suas usinas fornecendo energia em grosso para empresas distribuidoras, e
distribuição de energia elétrica nas suas áreas de concessão.

a

t.l-u,-;ao àe novas ur;..i.lJas

hidrcx;létricas, percebeu que a mSdio pra:<.o, esgotar.

do-se as r..ossjJJtlic1ada.s de

apro~e.i. tatnsnto

dcs

~ecursOs

hídricos,

r.ia. à estagnação. out.ro problema verifieê.C.o, referia.-se ao seu r.;rigantisrtD

e:.:

a oonsequente falta de flexibilidade para a.tuar de fcrn.u· rna.is eficiente (dJ.minuir o uso dos recursos) já que se çonsirJ.e.r.ava eficaz e :rea1rne:nt.e c)'.J:Jtava

com enonne prestigio nac:lonal e .i.nternacion..u (onde obtinha as fcrltes
seus investirrentos)

~

de

O terce.iro fàtor prcpulsor da muàa.nça organ5.z.acional

vil"'J1a do amb.ier1te. Vivia o pa.Is o .início de sua crise de energia d\.; fonte

r:etrolífera. Resumidamente, as demandas internas e externas que e:dgiarn 1ma
auto-revisão da sua maneira de ser e opP-rar

era~:

Demandas exteLnas
com a alteraç.iio d.a disponibilidade e disposi,7ão dos rec1.u::sos na··
turais, a empresa acreditava p::xler contribuir para a tJ:ansição
de UJl1.a econoroia altamente dependente do pstróleo para outra
ligada a combustíveis ll'ais ablmdantes e disponíveis no próprio

país.
DilPinuir a dependência externa do país (fatores politico-ecr..~
nômicos) .

O des~•volv~~•to tecnológico demonstrava a possibilidade
integração de empreendi.\11entos energe c.J.COS baseados e.m fon t:es
energia convencional ou não.

de

~~.

De,~das

àe

inte.c-nas

favorecer a pesquisa e o desenvolv:irne.nto tecnológico.
favorecer a agiliz-ação adrninis-trat.iva e- a. desburocrahzação.
facilitar o controle da eficácia d<~ cada unidade permitindo
análise independente de seus resultados.

uwa

eliminar duplicidade de fu.'1ções e definir inter-faces.
facilit.ar as comunicações.
definir adequadamente os níveis e pontos de decisão.
estabelecer ll.'na estrutura simples, funcional e flexível 'TJe r:ernútisse a c6mpanhia crescer ·sem trailltlêlS organizacionais
o

As estratégias escolhidas para fazer frente às mudanças forar-1 basi

camente:
. l'-1udança da cconcepçao do negéx:io: deixando de ser uma empresa vol-.
tada 'a produção e distribuição de energia elétrica de font.e hidráulica, pa~·a
ser urna empresa f€squi.sadora, gere.dora e distribuidora de enersia proveniente
de fontes alternativas.
. Mudança no seu desenho organizacional: estabeleceu-se uma e:;tru··
tura descE'.ntralizada,onde as unidades seriam tratadas gerencialrcente

COlli.7

empresas isoladas, apesar de legalmente tcdas elas continuarem corn a
razão scx:ial. A estru'cura se completava

<Y'JU

a criação de uma "holdinq"

lrl':.sma
q·c1e

g·erenciava serv1.ços comuns: st.af.f norrnat.i"/'J para. o grur;:o e. ativid~-1des de
finanç:as e tX1ntrole ~
.. Adoção de neva tec;nologia: A3 novas rrodal:tdadcs de energia . t:i--

nham co:.:o base tç.:cnol09'i.a diversa da .já exist:e.'r'lte ~
As estratégias escolhidas

geraram um grande impacto sobre as PB.§.

soan e, "f.\_:U.'i:ie<Jlarrno...nte, sobre o corpo gerencial, tais

corro~

. necessidades continuas ·de j_n_fonra.ção sObre a mudança orgêmiza~

cional, pois a âefaqage.iTt de infÓnna.ção levava a ansJcciades e distcr.çilo nas

comunicações

D

incorporar a nova filosofia de negócio: a int.rcdução de
.no."O
•

" n~.-..,us
·~·'
O perand':t

01

um

•
'
- . gerenc:ta:ts.
. .
eug:ta
novas hab'l''
1 1.cac;:oes

adaptação à nova abordagem tecnológica: novos

çp:upos c.:om

bases culturais, diferentes em decorrência da nova tecnologJa exigia

um

processo de adaptação organizac.ional.
• compre8nder e adaptar·· se ao novo desenho organizacior:al, onde
os objetivos eram n12lhor def.üü.dos JX)r tmidades, bem corro a respconsaht.l.id':
de sobre ele.
Na fig-ura 6 , represwtarros as etc-:rpas básicas pelaS quaüi pa.ssou a
empresa. A primeira delas, refere-se ao reoor.h.eci.mento da sua necessidaéie
de adequação às dernandas do arri:>ie.<"lte interno e externo, o qc:e e.:d.giu capc.cid2;
de para percP..ber os novos rllliDs e flexibilidade para segui-los. h segunda

etapa, foi quruxb ela repensou seus objeti=s e met..as. l,. terceira, quando ela
operacionalizou a sua rm.ldança através da alteração rv:t sua filosofi.a de negócio, o

~;e

afetou pessoas e demais variáveis organi7acionais.

3.5. Sumário
As

ativi.dades de DRH devem ser utilizadas corre estratégias pa.r·,:: fa-

cilita.r o processo de desawolvirnento organizacional da empresa, que pode ser·
entP.ndido mrro os esfo:rços que ela realiza

no senticlo de sair de mna ccndi-

ção de deterioração para out:r.a de revitalizaçii:o, ou visa.ndo a sua contínua.
e=lução. Em arrros os c.asos, o processo de D.O. visa capacitar a empresa
para sua autorenovação.
O desel1'Jelvimmt.o da errpresa se operacionaliza atra'~ da implantBção de pequenas ou grandes mudanças. Cada uma delas tem seus objetivos espr:!ci_
ficos, a partir dos quais devemos identificar· quais atividades de DPli são
rrais úteis e adequadas , Esta identificação será mais apurada, à medi.da que se
tenha uma idéia clara das suas característ.icas presentes e futuras , e das
tendências de seus anbientes interno e externo.

ficaç.·É:i<.'i c1..1 sua J:e.aJ.. oor:~-y·jhui.ç&:o a:o processo de m.:x3...:L'1ça, de··v·enào set::. oonteúCb é\ ele es·tt-:rr

l.~elacion::;.cb ~

Os casos de..sc.ritDS acima nos servem paro. ilustrar a cr:o1.1ne varie::1a
de de situa.çõs.s onde o p='Jrc,.rra e atividades em geral de Di:<il podem ser. apli_Ç;él
das e que a i.denti.fic:ação dos objetivos de mudança organizacional

ê ]X!nto d<:!

pa.rtic1a de qualciuer. aÇão de desenvolvirnento de recursos hu11anos, p::m.;-ue
neles ela deve estar enquadrada.

é obse:cvada cem a dev-.Lda serie-

Qua..'1do este tipo de preocupação nao

dade, oorre-se o ris<:o de i.rrrplant:a..1'1l'Os pnJ9rarnas se..m s<?.nt.ido défir..ido, o

cr.1e

significa d169ar a lugar nenhtun. Melhorar o comportttl1"el'lto dos gn:pos, aD J:e.l.cl
-çoes interpassoais, elevar a rroral, reduzir atritos são objetivos possl.veis
para um progruna de DRH. Entretanto, a função princ.ipa.J. àes·te.s prograln;>s é
dPsenvolver as pessoas (gerentes ou n3o), prra através das suas atividades
colaborare.rn na consecussão das metas ma.i.oJ.:BS d.a e.rspresa, contidas e eX}_:")líci -·

tô"' nas suas propostas àe dese.nvolv:imento organizacion<Ü,
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l'ileste seg1nr2nto :nossos objetiV()S serao os de qllülíf.icar o n;.Jmento
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de

preparação das pesSOélS ..·í.±J.avé n.~ muda.nr;-a para recelJÊ.-- la ( figcu:·a 7) ~ Corro x:e-

sultado tererrcs as ações e estrat&.gias lTI:;-"lis ad<::r.:r_;nc..Ws ao rromento e história
da

mesma~

Os pre.ssupost..'),s que nDrteia:n

est(~

co.pitul::J são:

- O programa de DRH deve ser desenhado com base n.as l"l.ecessil3..:1des de

- As est.ratégias Ce irnplantacão d~,;8rã.o lev?.r e..:rn conta a oport-.l.nida.

----

~------·--------~-----------------.=

de de :ircplantação, j_sto ~_:__ g;.~_:.~:-~C:':~':"ç.iio~--~xpect."ltiva, corrprometi111ento,
_confiança .•. e:':Lste:1tE,s.

As at.i.vidades de diagr1Óstic..'O nao· dev·e1·n ser reali:~adas, necessaria·-

ll"Bl1t.e, de forrra seque.'"ld.ill, pois na prática objetivos da mudança e caracte-·

risticas da empresa são clem-2.ntos integrados e interdepencieni:e.s ~ r.:ntretanto,

as oonclusÕe.s obtidas em cada uma delas de·vern se:r:-· claras c-:: ôistlntas~
Um diagnÕsticu de situação nais preciso i!rplica o e;wolv:irüentD

pessoas-·cb.a-ve :n.-:1 mudança o:rganizo.cion.al ...r..: medida. que ist.o p:;ssa

s~:r

das

fei t..o:

:Lreiros de eno..:ntro a u11 dos ·pressup-.:>sb2·s b.fisio.')s de De...senvolvimento Org-ani.z~

c.ional, qt.le é o Cla ~_!iz~~~o d~._.E:le.r: qtte sig1U.fica dar àB pe..ssoas que
serão afetad-?.S pelas mudcm.~-:;as, a oportU!U.d-:tde ê.ç nelas pat-tiCipar e il-:,fluir
(1) • A

vantagem deste t:Lpo de e.stratégia, é a de obter.· uma étvali.ação Jra.is

cisa da si.tu.ô.ção,

funcior~r

com.) urna atividade de desenvolvimento e gerar

pr~
tt"n

corrpro:retimentn naior o.;m a mlldanç:a.
Ao

efetuar o diagnóstioJ de situaçao,

çao em alguns elementos da :r:ealidade

deve:rerco~- CE'r~t:ra.r

ox-ganizacional~

nossa atcn·,.

!!_ c1.1~t·~~ da enpresa

e

sua filosofia de negócio, l"'Ds fornecem s1.1bslffi.os sobre os parâiTtetros orien~
dores das ações que ocorrem dentro c.ela. O conhecimento desta filosofia, nos
~siliilitará

identiHcar um eve.ntllal antagonismo entre os seus pressuposto;;

e os que orientam a filosofia do DPH, prevendo eveni:uuis áreas de problernas
a serern ataa:id.as pelo progru.rra. Por outJ.:o lado, é necessário tenros urra. inagem

da maneira pela qu.al os empregados percebem, avaliiilll e sente111 o

cor<1p::>rt~

mento da ernpresa em relação a asslli"ltos liga.d:)s ao processo de rnuda.t;.ça e a
introdução do proqrarra de DRH, isto é, necessitanos identificar o clir:la. orqa
nizacional.
outra in-portante faceta da situação, refere-se às características
da ~ação-alvo dos p~rure.s, de rrodo a J:XJder defihlr melhor o seu c:onteú

do, visando atender necessidades imediatc.s e futuras.

A i111plantaçã.o de. !?rogrôina..c; de ·DRH afetá de fonra. dinat;:t a e•~l·tura
orgz.r.t.:~zacional

e

9m

-muit.os c:Jsos, est.e e o seu princip..1.l objetivo.·

Nos p:rograrre.s de DP.H, muda..nçc-:::s na.

cultura orgp.nizacional

serrpre

ccorrern ~~ portru"'lto, torr;_a~~se urra necf_;ss.id~.-,.Cü.:; r.onhecê-J.a, r-ois de..sconsiderála poderia :lrrpJ..icar, 1-"'T um lado em redundância (istO é r b.-:;ntar
algo que jã existe)

1

e por out_t:o lado e mais g:ca\re, gerar conflitos insolú-

veis.

fiGURA
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( 3 )r

e o conjunto de fo:nwr~ habituais e tra.c.lici0nais de po...nsm:-, sentir

reagir,. qt:te são característ-ic~:.s da

defrcnta oom seüs·

iT'<-3!lc:d.:ca COirK)

proble~m:rs D11r:-1 deb::~rr;-,lnac!~:)

Dentro do

rnicl~cf:;J.$t~erna

e

urnD. det:snni.naãa s~ociedade se

momento.

soci&l ela e.rnp:t·esa se dá o

mesmo~

.As pessoas

corrpa:r:ti] hain no geral, das m:::sma.B c..:n::.nçôs e 8Xf-2Ctc. t iva.s; de ta1 fo:rraa

que

acaba111 por i:er seus corrrrx:xct.amento:::; e se::rli::t:ment:.ofJ condicionados ror elas.

Assim,. quanto mais a.rre.ig-ada a cultura r:. qu.::u:rto rnai.s
modificações espeJ~adas no sisterna ck:. '{..-a~.o:~:

aa.

o:Jnflit31Ltr~~:

foran

erftpr:esa, rri:ti.o.t:· sErá. o desgaste

afetivo es)_:oerade:o
1~•. muêi..:J.nça na concY2f.-Ça.o

gm':'lsncial, a

ad~;ão

do

negócic.~ a

de nova tecnologia,

t:;r

introdução da nova filosofia

diversas outra.s sj;tuaçõe.s, :fXX}E-m:

causar profundas c~i..e:cações nas técnicas, com...rrd.. caçCk~s, relações de poder ba

Se?-4dos r..a cu.l.tUJ::a vigenta.
SclT\fw_rtz e Davis ( 4 ) ., dE!scrmrern o~; _dF4~iJ"C'tl?ntos das mndan.çaf,;;
AT & T1 o qüe !~os aá urna. i6.8i.a clara. da. .influência da cult·n.::::a r~o
processo de rnudanr;a org;;m.izacional ~

cco.r·ri.clas

ll.Et

''Ex.i~3te.n 1nuitos exe.ITtplos de cuJ..tura de corporações que, mesm:J S2n·do uma :fonte de força, se tra?i.sfcn."Traram nos seus principais cbst:.iiculos ~o sucessc. Eru 1978, a j~T & T anunciou que esta'~.:-a proceclendo
a uma. >Jiqrüficativa mudança estratég·ica - de um negôcio orientad::;
rara sc~x~. riços t::rtJ. t.elefonia~. I:B.:r.·a un negócio orlentadc esn
rnarketing de corrn.rr1 icações. O C-erÇ>.Jltf~ Geral; J. D. de Butt.s u.sou.
o
ci:ccu.i. to :i.nt!:nJ.JO de T\7 para a..Dllliciar a t.o-1os os envre(j(-:tdos que
r'né-s v~m::)S nos t:o·J.~sfor:rrar em t0.1lél companhia oz·ient...:vJa. para
nL;;u:'kt:tin9't 1\-::r::a iinpl<:-1ntar a nova estratégia, a Jl:.r & ~r i:cria.
gue
pas~lar p2la maior transformc.ição da históriél da i..'1dÚstrta éunericnna~ Um para cac1r.i ·t:rês fle urn rrd.lbão dE~ empregos da :P1T & rr seria
rm..1daào. l\ desp-2it.o das signJf:i.cc~tivas mudanças na est.rut.:ura,
no~;
recursoE hurt.a:!-1os t r..os sistemas 1 lv:i u..rn cons.s11so tanto externo corro
intern.o, que a s_rra.r;de tarefa de fazer esta est:ratégi.a t:u\1. EucessCJ
será stiêl hr.1..biJ tda.de p:Ea t.:cCTilsfc-rmax- s1.~a cul:ttu-a" (pg. 31}
v

Una das rnaneiras de

e.xpressaj-~

a cultura da o:cganizaçao, e

r

provaw~

velm2nte a mais cantnn, é atravf~s de su~~ filüsofio.• Algwna.s oon.tparh~ias

r:ossuem documento formal e pi'.íbJ.ic'J qt.-:te car<:tc-1-:.,=ri.za sua m:m2ira de 1::ensar

a,

respeito do r:.egócio, clientes, rec:urscK"l .h1.:mvx1os: et.c ,,
E:nt:'etanto, nf.:rn sempre a f:LJ.osofia é

e>:ata~·n:::mt.e

cada Gere-nte ou Diretor .. A contr.ach.ção oco:r:re no

acredita, segue e doutrina sua
sejam a exceçfíc.

fj~losofj_a,

igual a aç&o de

f.iia~-a--ô.iar

ma.s, se a

e.~npresa

é. bem provável que estes desvios

Por out.xo ludo, não ;S j~11J:-::üs::::-Ível encontrar dua.s filosofias

radical.mente conflitantes nurna mesma
Esta situação é prejudicial

emp:x~sar

v.ü~;t.o

urnt;, no J?a.J-:..'€1, ou.txa nas açoss.

qu.e o principal objetivo da filos2_

fia explícita e documentada, é o de sugerir as

p-~ssoé!s

a forma caro a t=mtpresa.

esp...:ra q1.1e ca.da urnc-1 delas se C"(:rrrp:Jl'te c.5n :r-çJ açi?io aos assuntos nela tratad.os.

Toda e-npre.sa te:11 suê:l filosofia, e, de•c'·eria. tê-la p:xc eScrtt.o,. dando
opor.-tunidade a sc~us ercp1:egados t client~3s

12:

C.'(hYR.m.idade para entendere-:n suas

açoes e reaçces.
A concepção que as é.:irpre.sas

tE:Ii.l

tante ítem de sua filosofii...'-\ de negócio~

de seus rect..'!Y.'sos hurnano.s

1·\-D

é

~1m il1'[-X)E_

longo do terrpo com a variação dos

valores na administração, as empresas fo:ra."'Tl. rncdificando sua

ma.~eira

de pr!nsar:,

e isto teve um i.rrpacto ~;i.gnificati.;u na irrport.ância q~.1e cada uma. delas atribüÍa

a seus recursos hun1ar:,os. Cada nova escola d<J adrnin..istl.-a·~ão desp_:nvolveu uin
novo conceit.o sobre as pe.s!7oas, o qual determinava a forma

ser

tratada~,

<YJn·o

elas deviar0

recompensadas! p..1r!idas.

Para rt:f~lhor :i.l'.I.stré.tr a :Eorr.s. 2:t.1J1.Ícit_a corro as empres;:::.s manifestam
suas filosofias, apresentarros a seguir algtms exernplos.
Para. primeiro e:--:.e:mplo, :n::.ocorx:eJr:<Js a um caso rrn1ito cm:ioso e c.ontras
ta..~te

com a nossa realiêl.ader citado f-Or Eat:vany { 5 ) , ao t.:malisa:r err:presas

japonesas com sede nas Esb:1dos Unidos da

J'IJT<~rica.

Para rrelhor entendê-lo, de-

vemos lerrb:rar que boa parte das premissas administrativas divergem das utili-

zadas nos paises oc:identais ~ l'~ es·tabiliôaôe no ernprego, vaga...--uso processe

dE.•

avaliação e prOITl:"_,ção, pouca Gspecialização, estabelece.-n expectativas diferentes por p=te da empresa e de seus empregados. \7ejarros o trecho da f:!.losofia
e politka citados pelo au·tor:
nFilosofia. de Ge1:-ência

Nosso objetivo é o de trabalhar dur?.~InEnte no sentido de obter a sa-tisfaçi'ío t.anto material corro espirH:ual de todos os en1pnegados da.
Companhia, e através desta l:PJn sucedida satis fo.ção, SEOJ:Vir a hurranidade no seu prog:cesso e prospe:d.dade.
Política de Gerência
( .... ) Nm:so propósi.to é o de satisfa7..CJ.: ple:narrente à.s necessidades
de nossos clientes, e e..rn troca g-ar.har o just.o lucro p;.:.r.a ncs
rnesrros. NÓs sonos uma família_ \Jnj_d..":}_ em laços comLU!S e me\:as singula
res. Um destes laços é o resf€i i:o e a ajuda que nós sentirros p.:ri:- ~

nossa família de tra.'xlL'la.dores" {pg.ll).
Os demais
dos diretamente dos

exen~los

de filosofia de

docurr~··~~tos

trabal..~

e neg·ócios, foram

copi~

que são distribuidos aos empregados e divulga-

dos ao público em geral. A.lgtms deles, sao específicos para definir as rela·ções empresa-er.~regado, os quais enfatizam a impcn:t.ância

q1.1s

estes últirros

repres211tam para o sucesso do neg{:--cio, como é o o:ernplo da XEPOX. Outrus
aJ:.ordam outras temas, tais =rró a qualidade dos produtos, lucro ju;;to de fornec'2.dores e dist.ri.buià.ores, proteção ao m~io aroJ.Jj_enb2_, inovação, clientes t

Entrr.z::'t.&"'1te, ne.11 sen1pre e.nc.cntreuroz nas mp:rv.:sas um (.1oCUJ.T.ento foJ:mal relatando
sua filosofia. Neste caso será necessário buscar inf:ol."'Ir.açê'es nas ma:is diver·'-,ps pos.__q!f...v,.;..J.H
·:::.·,.. e di spon1.vels
~
· .. '",
__ ,.
( 6.,,
·
sas "o
J..' nt....._
~.:ea_o..JXl \
sugere pesqu.J.sarm:x,;,;
o es t'
-l
1

lo do dLrigeJ'.\te de a1t:o niveJ.; -estilo do fu11dador 1 gruFO dominante, t.ecnologia predomi.nantc-:, tal'fianbo 1 grau de controle externo e oui:J:os .. Ele ainda apre

senta algurnas questões que r~os ajudam a t(~r urna l:oa idéia c1a conce.pção

da

ernpresa sobre set1s rcc..rros humanos:
"Que tipo de gerente progridt~ na errr.t?resa?
Que

comportamento te."U mai.s po!!siliilidade de .ser reoorrpensado?

Que se consiG.era corro uma recompe.asa?

Que oompor.t:a:rento é desencorajado?

Que se considera corro uma punição?
Qual a arr:plit.ude das <ÜÍer.enças de status entre os nívei.s?

Como são tratados os erros?
Corre é trc:::taào o conflito?
Coro sa.o tomadas 2.s decisões?

Qual e a
ÇJual

~)

red~

de

com~icação?

o nível aceitável de

dese~'Tpenho?

As· pessoa.s conüan umas nas outras?

Qual a

facili.da.ck~

parn se mudarem as coísas? 11

(p:j .111)

No capitulo onde trat~=erros dos pressupostos do DRH, apJ:-csent.acenns
cem detalhes a filosofia de CRH. No m::>rrento gDstarianos de rossaltar a im[..ortân.cia de ternos a filosofia c1a ernpresa corno um tcd.o, compatível com os

pressupostos ela filosofia de DPJ:l. Dependendo da concepção que ela

h'lfl

de seus

recursos humanos, haverá uma grande probabilicl.aà.e do insucesso do pYDgrarra.
!mtas .vezes a alt..a dJ.reçito da empresa sugestionada ;::ela novidade dos programas de DRH, rroda ou invejã ao vê--los Lrrplantados em outras G~~presas, adota mra

atitude exp1Íci ta .de defem'! e aç.ei tação dos seus pressupostos. Entreta.:1to, na
prática adota ações que dmonstr<lm cla:t·amente a contradição entre a sua maneira de pensar (implícita) e a de agir.
Da mesma fo:rma devem ser analisadas as estratégias de Im.ldanças escolhidas, OOITlf'ê'.rando-·as com a filosofia da empresa e de DRH.
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ET!VOS

THE
DOW CHEM!CAL
COMPANY
Procur<~r

ohter o máximo de Juc:ratividc,dc a .longo pnao para

gar~ntir

o. prosperidade c o bem·cstar dos nossos i'un..::ionúrios,
necessário~ à humani-

a:ionistas e dos clientes f:o:.zcndo produtos
dade c fazó-lo me.Jho:r- do que ninguém.

Atrair c conu·atar pessoas taicn tos:.ts c co.mpc~er,tcs c remunerá-las bem pm· seu de·
sempenlw.
Dar

<tO~

nossos

funcion:Jrio~

as oportunidad~s de progresso

profissional e
decisão.

d'~

tomad:: de

cializaç:io, mo c dcsc.<~r1e fim•.!. Participar da obrigação
de todos com rehç.fio à protcç~-i.o do meio ambiente.

Usar àc manch·;:: sábia c eficiente ns fontes de cnc.q;.ia e
recursos natur?.;s da Terra.
Sermos es.crupulosamentc éticos na nossa conduta diária.

Proteger nm;~;os funcionârios
por meio do dcsenvol\'imcr.to
c.onstante de práticas sçguras
de trab.lho.

Crescer iltnwé~ da inovação
cons;tantr.! de nossos pi·o.:iutos
e proce~sos.

Mantc:r nossc compromisso
com a liberdade e 0;; :rtunidadc iguais p:1ra toà<•S.

Sermos cidadãos rc:;ponsávds
das diferentes sociedades nas
quais tmbalhamos:.

Exercer o acompmh:.mento
eficiente àos nossos pmdutos
nas fases de pmduç.ão, comer-

Fazer deste mundo um lugar
melh~r por meio da no~sa
contribuição.
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REPl~RT!R

COM TODOS O BENEFfCIO

que vern de urn cont!'nuo desenvolvimento
industrial, asSegurando, 1ambém, condições
de fc!iciJede, b9m·estar e tranqüilidade.
FABRICAR PRODUTOS
DA filiAIS ALTA QUALIDADE

que SCJtis·façarn plenamente aqueles que

o~

IJSam.

RECONHECER E COI\IF1AR NO

TRABALHO DE SEUS FUNCiO~JAHIOS,
de cuja dedicada corrtribuição

depende o proore:;so dé' Companhia.

i'ROPOii.GiONAR ÀS REVENDEDORAS
OPORTUN!DJ.\DE DE LUCROS
pelo ·?1\·erclcio de urna
atividadr:~ comerci.1l útii. cortês e
. independente, pé.ira sua satisfDção pessoal.

ClJIViPH!R COM EXATIDÃO
SUt\S OBRIGAÇOES COMO El\i1Pf!ESA,
contribuindo assim pam c bmr,-estGr

da comunidadt::em todos os seus rspectos. ·
ZELAR E MANTER O ESPfRiTO AMISTOSO
quo caraci'crizu a AVOi'>J em todo o mundo.
Esv~s princípio~:;

expressam u filosofia de Davic: Me Conr.eil,
sobre os qu:=.~is Pie C()liStruiu os ô! icer~cs de sua
incipiente empresa. Urn empreendimento
fundado ern bases t/Jo sólidas só poderia dar cBrto.

Cremos que nessa primeira iesponsobilidade é poro com os médicos, enlc:rn8iras e pocbnfes,
para com as mâE:s e todos os demais que usam nossos produtos e serviços.
Para atender suas necessidades, tudo o que f,:zermos deve ser ele alto quolldodE:.
Devemos conslonternente nos esfoíÇOí poro reduzir nossos custos,
a fim do manter preços razoáveis.
O~ pedidos. de nossos c! lentos devem ser píonta e corretarnHnte atendiCos.
Nossos fornecedores e dis1 ribuiclores devem ter a cport unidade
de auferir um lucro justo.
Somos responséveis por nossos empregados,
homens e mu\herGs que conosco trobo!horn em todo c mundo.
Todos devern ser considerados ern sua individuo!idade.
Devemos respeitar sua dignidade e reconhecer o seu mérito
Eles. devem se sen'rir seguros em seus empíegos.
A rernuneroção p0!0 seu trabalho deve ser justo E: adequada
e o ambientE< dB lrabalho lirnpo, ordenado e S€~guro.
Os empregados devern s& sentií livres paru fazeí sugestões e reCIDmações.
Deve hO'v'er igual opoiiunidade de emprego, desenvolvimento
e progresso para os qualificados.
Devemos tCí uma odrninistroção competente,
e suas ações devem ser justas e éHcas.
Somos responsáveis perante as comunidades nos quais vivemos o 1Tobolhomos.

bem como perante o comunidade mund:a!.
Devemos ser bons cidadãos - orolor b:Jos obras sociais e de caridade
e pagar co~re~omente os tributos.
Devemos encorajar o d8senvorvirnen1o do civismo e a melhoria da salide e do educação.
Deve;-nos mon ter· em t.'~oc mder.:as propriedades que ternos o privilégio de l.'sar.
protegendo o meio ambiente-e os recursos naturais.
Nossa responsabilidade fino! é pmo com os acionis~os.
Os negócio3 devem proporcionar lucíoS adequados.
Devemos experimentar novOs id8ios.
Pesquisas devem ser levada.s avante, programas inovadores desenvolvidos
. e os erros corrigidos.
Novos equipamentos devem ser adquiridos, novas fábricas construidos
.:3 noves produtos lançados.
Reservas devem ser CJiodas para enfrentar te.mpos adversos.
Ao operarmos de acoído corn esses pí\ncípios.
·
nossos acionistas devem
receber jusfa. recompensa.

. a caaa
. n1muto.
.
)
(para voce~ coptru:

1 Os oL;iet-ivos d:1 Empres:1

6. Cada funcionário prec-isa

e de cad:1 hmcionálio devem ser saber que posições pode alcmconvergentes. Assim, arnbos só
. têm a ganh:1r. 2
T oc1' osos.unr
.;Jo
cionários são muito importantes
para a XEROX e p:tra o sucesso
aos seus negóc-ios. 1, A E ·
"
... • ê.!npresa deve criaras condições ambientes pJ.txque o funcionário
estc:ia sempre cunfiantc c à vontade no tnbalho. t,{.. A XEROX
valoriza as pessoas que trabalham para êla c demnnstra seu
reconhecin1ento, atr:tvés de re~
compensajusta pelo desempenlio apresentado. 5- o.Salá·DOS
·
c benefi:c-ios para os funcionários ·
da XEROX devem ser tão bons
ou melhores que os de outras
empresas. A SJ.úde, a tranquilidade, o bemest1r do funcionário
e de sua f1mília são vistos com
zelo c carinho.

çar na Empresa e de ve ser orientado, trein;:;do e motiv:do
p:tra utiliz:JI bem o seu próprio
potenc-ial. o Na seleção de
'
.
.
pessoal, o nnportante mesmo e
habilidade, experiênc-ia c :1pcidão
txlra se sair be111 110 carQo. l'<a
XEROX nJ.o há preconceitos.

7

~

j

8. Posiçõesvag;1s s.1oprccnchid:Ls,
sempre que poSõivel,porgentc da
);'oTodososassuntos da XEROX são tratados
com ética e respeito em relação
aos fi.mcionários, fon1.ecedores,
l . .
.
cncntes, concmrentes e aoomsras.1l.O"DcntroclaEmpres:t,em
todos os níveis, os canais de comunicação es~'\o se1;_1pre abertos:
todo mundo pode tabr facilmente com todo mundo.
.
C3Sl

XEROX.

tfr!

Q VILLARI:S
Diretrizes do Grupo Viltares
(AprovGdas pelo Cor.selho de Admini'stração ern 9 de agosto de 1974}

Objetivo do Grupo Vi!!ares
O objetivo do Gl.Ll[XJ Villru.·es é assegurar a melhor prot:eçã.e> <.~0s interesses de
seus acionistas, atendidR a fun~ão sxia.l das empresas q.tG o integr3JTI,

Crescimento
O Grup:l Vi!lares deverá c.1:escer em hélrrronia co11 o ãese!"lvolvim:~nto econômic.J
e tccnológiro do país, constderando tarn1::i?:-n as q::ortunicJ.a~~s int.ernac5.on.J.i.s,
resguardadas sempre as co:rliçÕ2s de lu::rc.t:i.vidade e :oolübz dos .ir:vestirr;;.mtcs

Recursos Humanos
Os Recursos Ht.J..rn?.nos s.'i.o c m:u s DnwrtanLe l:xllrirrônio do Gruoo VJ.llares e
vem porisso ser encorajaJos a-t:rrna crescente participac:ão nas atividade.s
S'J.as t3rpress.s, até o limite .de. sua vontade e capõ.~cidac1e.

de

de

O rccruta:n:;nto de pessoa.l deverá ser priorita.ri;..rn0!1te jntento, sen:l.o in:Espens..;.vel, OOJlD res[?C)rJSabilidade do superior im0iatG o C0!1tír,uo tn:::inarn~nto
e desc::nvol virrento dos recursos htnn3..r1os.

Para assegurar um excelente relacione.rrento b.'..l!TBr.o dentro do Grupo Villures,
tcdos os n..l.veis hierâ.rquioos são respons.&ve:Ls pcüu. adr.:>CToJ<="Ô.?< divulgação e vcJ:_
culação de infor;1B_ÇÕes em tcdos os séntido.s da ors~aníz~y:i.o.

Planejamento

é. inet·6'1te a tOOos os cargos no Gn1;;:0
Villares, o que obriga o envolvirrento e a parti.cipaç5o c1e to:ios na ela.tonr;à.:J
dos orçarrentos e· nos planos de ne9ócios a mê:Jio e lo11go prazo.
h resp:msabilidade pele plarteja;rent.o

OrganiZação
O Gt""Ul):) Vil lares é 11'1\a. organização c-an est.J..-ntura divisional.ize.da, ce.J:::endo a
cada unidade, o....-rro centro de luc:ro, a resp:msz;bi1idade p.,üa obtenção ébsobj~
tivos pré-·est...:rbs-lccidos.
As decis..72s das empresas do Gru?J Villares devem ser descentralizadas e

os
ront.wles centralizados, ITL"'"':hante préviâ çlefinição e dtüegação de res(Xlnsabj._
l~dades.

Clientes

A satisfação dos .clientes do Gr\.Ip:) Villares deverá ser se-~:pre atingida

me
diante excelente prestações de scrviccs e qualidade dos pro:iutos, tem COTO
vela ~tcc~pação de suas neéessidade~ e currrrr:iiiY2ntos das ob:r;.i.gaçõcs assUICiid?s

Desde que iGeü'ci.íicada uma

diver•jênci.~ 8~L;jtüfiCat.iva

entre as f:.. lo

sofias da empresa e do DRH,. asslm'te carã.ter prioritário 1.nu trabalho junt0 a
direção da errpresa, de n&:x3.o a que ela elciliore a c:ont..radic;âo que ela est5 vi-"
. , SlJa.s ffiJ..fll.euatJes,
' rl ..::; ...f":ô!lt·a.s1as
'
• .. , rl,.., •I,• t~
~•'O>C'•l Y'·:::-.+":.
venc.i anuo,
reso1venao
e e>l"
.;;. lm:tnan'""._..
J:al"l
.c<.S!1.c:t.::> ..,.>;-,• .:..e
rentes ao assunto. A continuidade do proc(-::sso, se.m a soJ.ução desta

div(~rg~:}n

cia( implica em fonte adiclonal de ri_scos para o suc;.;sso ·do progra:tnêl.
O trabalho de URH deve coroc:ç.:rr com a direç:ão da ernr:-)resa.. Para FJl;:-U::.e

( 7 ) .. •

11

a funç~3D

de desenvolville.nto

d8

recursos h:.:utanos não é um ~'l.Vf-O de-

·vai na direçõ.o de aJ.gué.-n que_ está no 1-•.i)pJ. ~ em p):'ocesso G:'~i
tinuo qs..1e se origina a pa:rtir de algu6m qu_e está no to1_:0': ~ Continua o autor
partamo...ntal

CJU€

avaliando a atitude normalnBnte assu.rn.ida pela direção da empresa, "Ou<(O muit?

gente dizer que esta visão de DRB. é ver-dadeira, válida,

esclarecida~'

sólida

e b2.sica. Nas você p::de. queün.::·rr os miolos t:e. nt:ando encont:rar dez gerentes
executivos que estejam fazendo mais do que oferecer ao desenvolviment.o

cursos hur.1anos um mero brinde de aprova<;ã.o,

r:;;

dt;

re-

daí para dia:nte, eSf:.Y.?.rando que

-

ele não seja oneroso de.-11a.is em termos rfb'".meta.rios1\ (pg. 29) .,
4 • 3 • Clilra Organizacional

Outra v-ctriável. que deverrcs investigar é o clima organizaci.onal, que
para fins de nossc.' t.rabaJJlC, visa ident..ificar

CO!ID

se encontram as condi;,:3es

arrbi.entais para aceitação elo prograna de DHH.
A

cultura e filosofia da orgnnização sao criadas e sediinentadi"JO ao 1vJ]_

go do i:.emp:>, tal

CO!ID

ocorre com a personalidade huuana. O Clilm

Orc:r<~rLL>:.õtciu-

na l );X)r s.ua vez, representa uma imagem morre.ntânea das p2.rcepções das fl<o'ssoas
nUína organização ou u1"1idade t.raball1o e serve para fol.-necer dados sobre o

.t\~1r~

cionamento organizacional, l:x?.Jll corco, para avaliar as percepçoes e expectativas
das pessoas

( 8 )

. Para De.vid e Schwartz ( 9 )

1

a qualidade do clima está

relacionada com o quanto as pessoas compartilham ou não dos va.lo:r·es, hãbi.tos
pressupostos da cultura organizacional.
O mnhec:i.:rrJento do cl:im3. orgmüzacional nos seriTe a dois prop.."isi tos
operacibl'lc"'lis: primeiro, dete:t"'T.inar á1:eas carP..n!:cs de intervenção que estejam
Hgadas ao processo de IllUdança da errpresa e que possam se constituir eln forças
restritivas. Segundo, tera'TlOs

Ulll

retrato da organização que servirá co.'lO base

para futuras comparaçoes 1 ap5s a il'l!plantação do programa de DRH.
são inúrreras as variáveis organizacionais que pv"<iem influir no
clinla. A pesquisa do clima deve estar dirigida a
"a priori

11

Ulll

se'J.

conjunto delas, definidas

e p:xle ser fei t.a através de . entrevistas, qt1estionários, ll1dicadores

de saúde ment.al oferecidos pelos ambulatórios, queixas apresent:adas ao Servi.ço
Social, entrevistas de desligarrento e ass.in1 por: diante.
A existência de experiências negativas com programas· de DPJJ ou outros
•

40
assuntes ligados à ax:e.a de :cec.;rsos

h~:rr:c.tr10S ::;:o(~erao

serv-ir C:..ilto .inc..ü. cé~;::~cr.es

de problema. Seria imf.O!~~-W.Ji.:e ~~.7erifi.Ca1::- a ;:e1.zão do insu.cesso de prcr.JTC::-ta[, j§

t.ive:rros uin des'ceo antes"

p::~.erão indicaJ:

·que estt·atégias especificas de i.lr:plar:.

ta.ção dt:vam ser adota('..as.
Uma das tarefas prj_oritária.s q1.1e devem ant.eceàer a :i~pl:.:urtação do
programa de DRH, é a de assegr..1rar um clima organizaciona.i fa\·'c::.r.f~vel c~ ~st:tmv:-

lante à sua aceitação, e q1.1e. as r...essoas reill-ente acreàit.en: que ele

sr;~js

a.lso

cr.1e venha atend(?..r a inta:t:ss:E:s mútuos:. Para que. o clina organi?..aciona.l evolua
neste sentido, restri.ções precisa'U ser eliminadas, t:...:.Us corno: ceJ..-êr:.cin.s

outras atividades de administração de rec-ursos humanos
rias da direção da er,ipresa

2m

t~m

e açoes contrad.itô-

relaçao a filosofia do program'l..

Os participantes do procjrama serao prtorit.A.ric.:menLe as pessoo_s en-·
volvidas mais <"'.J.retamente no . pro;::esso de mudança organizacj.onrú. Na maiorii'l

dos progral1'1.a.s, as pessoas·-chave b?..nde.rn a ser os gere.'ltes e sur.:.--:!rV":L.:;ores, r:.o.i.s
sao eles que representam a.. ernpresa frente aos de..1Ttã.is e.mfo:-egados t e, p::;r::3Dt:-;,
lhes cate disseminar os novos conceitos, valo:r:es e técni.ca..s intrcõ:u%:id.::s cw
decorrência da rnudança org-anizacional, inclusive a filosofJ . a de DHI-L Ist.o não

quer dizer
as chefias,

qw:~

os programas sejaro.

nec-R.ssar.i~_nte

elitititas t.--.cr só envolve~aro

p:::>is depe-..rtdendo das circu.'1stBr!cias outros g:r.:-'J-r.:::os er..;pecifi.cos

necessitam de inte::venção, e conseque:ntemente de partic!.rx.rrem ôo pl:oqrama.

Ass:Lll, de rrodo geral a melhor estratégia

;~

a de inicia.r c prog.i:-.?rra

ao nível de gerência, rrzs ao longo do te11J.t."C este deverá abranger todo!" os
empregados, à medida em que os gerentes pratiquem no dia-a-dia os conhec:i.Jn=tos, filosofia e habilidades aprendidas no programa.
A imp:Jrtância alocada aos gerentes con'O fator de sucesso empresa-

rial e cada vez nuior e tam.'-Jém· nos ajuda a explicar a razão dos

prcgrarle~-:

corro foco principal. Spooner e Johnson ( 10 ) , a partir de pesquisa õe cpi···

nião en três centros de gerência .eurOf-eUS, concluem que ·."Nos anos 80 tc....XJ..-"3.s
as nações industrializadas estarão buscando aument.ar a quaHdade da p2J::t:or;:ncu_2
ce de seus gerent:es, r:or considerarem que a contribuição da boa gerênd.a
trará mais para a prosperi.dõde das nações do que qualquer outro fator torr.o:tdo
isoladalrente".
Se já t:em:.)s definidas as mudanças organizaciort"l.is e con:o elas afetarão as pessoas dentro da empresa, deverros identificar agora:
1. diagnóstico das características presentes

e,

2. definir as caracler:Isticas desejáveis hoje

e m ,futuro.

se apresenta mais COH\l;le.xa ào que a utilizada para ls".ra.ntaiTe..'l!to de necessi.cla

des de treinamento, e, i!~t..o está ligado ao fato de qu.e desenvolvÍ!l1'2ntc i.r.-rpl.!_
ca em aspectos

estr~t_w:-ais

da pessoa err:1t.1anto que trei.nc.rrr2nt.o tem

liga~.:s

eminentementes cornportarr€ntais. Mesrro quando é objetivo do program:1 de cJeseE_
volvimento alguma técnica de <;estão de sH:ua.ções de tnillalho, ela só deve se
configurar corro

~

atividade de desenvolvimeJ.to

do gerente, se

exigi~,

alÉ·m da ampliação de con.h.scim2n.tos e habi JjJ.iades, vm certo desgaste afc~tivo t
c
J - z:.a mer!Bira de r:ensa.r ;· sentir e étgi.r sobre aquele ásp2eto tia
uwa re~ormu.açao

reaLidade a qual a técniC-"' se aplica.
ML1.itaS vezes-r é através do cliagn6s-t.ic.o de clilna organi.zacional qt:.e

obt-e.'llOs indicadores gerais sobre necessidades de desenvolvin,ento, em rel&_ção
aos objetivos da mudança, outtas, p<x análise de situações -típicas, e na
maioria das vezes se assurne corro necessidade a própria e:y..istência de

tnr.a

rre!'talidade de desenvolvin>P.nto, ou das ·técnicas que estão sendo irnplunt-xdas.
Por exemplo, se estarros intro:luz:O.ndo um prograina de administração por objet.i
vos, assumimos que todos gerentes têm necessidade de passa:c pelo p;:ograma,
independentemente do quanto cada um deles ccnheça ou use

o assunto.

!:"alando espedfic?-rr.ente do planejamento de desenvolvtmento de cada
gerente, existe.11 outras técnicas, corro os "Assessment C'.enter". Entretantc.,
n.c:;tes casos somente aqueles gere11ter:; cyJ.e derronstxam maior potencial é

quE"::

tendem a ser designados pal'a o prCKjrama
Na realidade broiSileira poré_m, estõ. nao tem sido a alterrliYO:t-:;a
mais cumum, prefe1:indo-se prograrras gerais estendidos a todos, acreditando--se que o próprio processo seletivo se incumbida de obter elementos de

rDr:t

potencial, ficando para uma segunda etapa e ao nível da relação subordinado-chefe o planejan-ento de atividades de desenvolvimento esp:;cíficas que atendam
os interesses da carreira do empregado e de necessidades da empresa. 1-!2srro
nesta etapa as gerências contam com o ajX)io do "staff" de DRH.
O diagnóstico de necessidades pode

S<~r

feito ccrrpçcrando a situação

existente, caro por exanplo, as práticas de gerência mais frequentes (certtra/

lização, inibição da criatividade, etc. ) com as mt1danças necessa.rias r t.enào
por contraste quais as carências rnais

significat:ivas~

ft prováve.l que ao

nhanros um programa inicial genérico, muitos dos ;:;eus segmentos sejam

dess·~

desnE::ç(~5

sários a alguns dos pa.rt.icipantes. Poré'11, te:rernos corro vantagem a un.iforrrJ..zz.-

ção de informação e conceitos e o desenvolvimento de uma linguagem única rcft':rentes ao desenvolvimento de re..:;ursos hurranos.
4.4.2, _çaracte~~cas deE~jáve_~.l1oje e no futuro
O programa visa p:r.ioritariamente atender 'as necessidades do hoje. f;ç~

forn'a corro ele.s at.i.:.:.:r:: hoje,. elêl precisa ser preenchicla,

En.tretant.0 t um programa de DI<H não pede ser desenl1c.1.do soment_t::

e:.1

bases imedtatistas. Iv;ui tas técnicas e:n.sinadas qtle supr.i.rã.o c.s necessiàad2s
hoje existentes, p:Xierão em breve estar

cornpartilhados
~1ã

ultrap~.ssadas.

Valores e

conh~.:~citner.!.·to

nru.darão rapidamenh~, num IT1L1r1ào, onde a úntca. coisa cert.a no

é a própria incerteza.
Com base nesta preocupação T.t:egoe ( 11 )

sugere que devE'lDS enfa--

tizar mats os processos cognitivos Co que o conteúdo (aspectos práti(XJS) pro-

priamente di tos. Para o autor, o problema e manter as pessoas atualiz<Jdas
rredida

e.'ll

a

que o conteúdo muda. Para realizar est.a. tarefa, acredita que dever;::

mos dar: maior ênfase aos pi:ocessos. Esta é sem dúvida uma difícü üJ.:cefa com
que nos depara:Iros ao longo do tempo.
Este desafio está tarrbém as~~ciado ao de criar condições crJ.e conti-

nuamen.te estimulem ao autodesenvolvimento

das pessoas.

Em relaçã:_o a cara.ct.e..ríst.i.ca...s desejáveis, gostarfam.'Js de nos re~erir

a alguns casos que ilustram de fonna concreta como as e1npresas se preocupam e!!\
definir um perfil mais adequado à.s circunstâncias do arrbiente e de c&da uma
delas.
A Shell Holandesa ( 12 )

concluiu que uma das caract:erísticas de

gerência ma.is desejáveis no seu corpo gerendal seria a habilidade de i'~'"lah
sru:- fatos e problernas através de uma peJ:s1;ectíva superior, habilidade deno:r.i-nada de "helicopter app:mach". Outras caracterlsticas gerai.s desejáve1.s e relacionadas à prirreira seriam: pojer analítico, il:Bginação, S:"nso de ree:.idarJe,
lider<mça eficaz. Para a empresa, estes fatores nã0 pcd9ln exist!.r de fox:ma
isolada, pois da. combinação deles e que se obtêm o efeito sinérgico, isto e,
a corrbinação deles potencializa o efeito final de cada um. Quando isto

nao

ocorre, corro por exemplo, o individuo com j_magi.nar;'ão mas sem senso de realida
de,

é· levado

a "vóos indisciplinados" e fantasias, ou uma EOJ::ordagem reali_::

tica mas sem im.'lginação, ]:Ode trilllsfom.á-la nurra abordac;em de pedestr2. !, e.mpresa apresenta ainda outro grupo de qualidades necessáJ:ias, que são

especif~

cas para cada função ocupada: conhecirr.ento, habHidades e experiência <Ospecífioas para o cargo.
Uma pesquisa realizada por e.mpresa multinacion"ll sediada nc· B:ril.sH,

junto a 54 de seus gerentes .de maior nivel hierárqui=, levou..:a à. conclusão
de quais seriam as caracteristicas desejáveis no r....2rfil gerencial

9.11 1

1985 ~ As

características (i'Ue apresentaram maior frequêncj_.a fora.'1\:
orientação para o negócio ao invés de para a f\mção.
desejo de tomar decisões e assumir riscos.
"heli=pter approach".
habi.lidade para tratar com diferentes grupos de influênc:i.a i.'ltE;rna e ext.ernamente.

estiJ.c rosrnop:)lita: ansioso I:JG;·: conhecer

. ,.,-.

G

experirre.nt.i.rr nova.s

l.ae~as~

O Centre D'Etu.dcs- Indust.J:ielles de Genebra, sugere que o gerente do
futuro será o

11

Gere.t"1te Integrador" .. Para. esta Escola( a seleção dos ge:tentes

não será rrru.s feita corn base em resultados comprovados de satisfação dos seus
principais cli2ntes, ma_s sim pela sua habilidade erG int..es,Tar a corporação ccro

a sociedade. Ao seu est:Llo se agregará a habilidade de integrar .interesses
humanos e organizacionais, e, as pricipais restrições à realização do seu h~
balho no futuro serão as demaTJclas desiguais e. irreais dos diferentes grupos
aos quais deverá atender e pelos quai.s será avaliado .
.Muito serre:U-v:mtes são as conclusões do "Gru]Xl •.ralloires" ( 13 ) r ba
seados na pesquisa realizada sohre o tema "A administração e a educação
administração num mundo

e.'l\

da

mudanças" . Para este grupo de estudos, as caracte-

rísticas do executivo futuro serão: Um diplomata, um ho:JP...m da Renascença,
homem com p:x'ler decisório 1 um negociador,

U'll

uJn

convincente, urn formador de

oonsenso, um ooordenador r um planejador estratégioo. Várias foram

DS ra.~;c,es

que os levaram a oonclui.r que estas seriam as caracteristicas e habilidades
desejáveis; a necessidade de "desempenhar muito mai.s papéis do que ar1t.E,s";
anpliar suas preocupaçoes aos problemas extemos à empresa, "incluindo-se po··
líticas de relações públicas e questões internacionais; conviver cor.1 "o controle do governo aumentado oonstanterrente"; dedicar seu tempo para licl;1oc co;n
"Sindicatos, Instituições Financeiras, Defensores do Consumidor e c'Cm urr: pc.blioo céti.oo", pois o seu sucesso ou fracasso e111 lidar oom eles virá afetar
e determinar o sucesso cu fracasso geral de suas Corrpanhias"; estarS. sujeit..:J
a "pressões 1 demandas, contatos de todos os Iados e de todos os nivc.is" .
Este administrador precisará ainda, pre(>cupar-se rn.ais oom c impacto púbHco
e ps.ioológioo da organização, tendo que conqnistar sua legitimidade e autor::..
dade

continuamo~te.

Corro último exemplo gostaríamos de nos referir aos result.c>.dé)S
encontro empresarial realizado por Raimru:· Richcrs -

Desenvolvj~-nento

do

Errpresa-

rial, onde o tema "O papel do horrem de Recursos Humanos frente a é:tual conjuntura" foi discutido e .analisado. Das conclusões, algumas enfai:izavarr,

as

carências profissionais dos gerentes de Re=sos Humanos, o que segundo os
gru]Xls de trabalho tendem a levar ao baixo respeito orga'1izaciomü pela at.ivi
dade. Algumas da.s carências profissionais reoonhecidas foram:
sujeito ao modisrro: susceptivel a "técnicas em oferta".
formação educacional precária: despreparo profissional, e geren···
cial.
hermetisrro profissional.
miopia organizacional.
insuficiente ex]XlSição dos negócios da empresa.
tendência a ser especialista.
filosofia predonunante e pa~xnalista.
outros.

("'Jrr.eS (
r..:ortar~G!3 ê~

14 )

serem desenvolv-idas nos 9·erer1t.es de

R~H~

e profissionaJ.s

da

á"Cea são: primeiro, u.DH at:i·t~tde cri:tica l-'2kra :iulga.r a grande varied&1e

de

teorias aplicados à áreo., e segundo, "~.Jma atitude dt-3 pesqvisa, que c. .çmsist.e
em tran.sforrnar cada situ2.1<J:~ão profissional ntnna fonte de CO.i11p:Covação b:.~r:ica
e con.se:;oenteJ.rente de

aprendi.zag~ll.

Os exemplos ..aqu.i ap:r~~st;rJ.t.B.dos visa'Tt e.pe11as demonst.rar que

é

p<Y.~sl-·

vel prever e pensar nas c:aracteristicas atuais e fut.uras da 'J•S>rência

e

outros tipos de função dentro da organização.
O programa de DRH desenhado hoje, jã deve ter no seu bojo a sem?.n-

te para o futuro e preferencialmente, já deve co1reçar a. lançar est.3. preçct~p~
çao aos que dele participar·an,.
4. 4 . 3. t,;uca. c3o t..rabalho
Avaliando ainda as caract:eríst:i.cas da iX)pulação alvo, deva=s ccm-

siderar ao _desenharrros o progranB.,. a concepção e valor qtie os participantes têm e atl:ibuerr. ao tt'élbalho.
Ao longo do t.<a'1\FO c-..cor:t:era.-n rrx:d:ificações const.:mtes no valor

qu.e

as pessoas atribuem ao trabalho qüe realizam. O hom9J.\I é um ser pro3.ut.ivo iX)r
excelência, e é através de sua produção que ele transforme. o

11

rr<-cmdo e_m

sl::

em um "mundo para si" ( 15 ) . M2srro te~'1do estas premissas corro base fj_losóf;!:.
C<",

fi<:<,_ aincla a dúvida sobre o quanto o troball1o realizado pelas pesso2.s

nas crrpresas p:::de ser ccns.iderado corro urn3. forna de eJ..pre.ssão rcssoal
transfonnaçã6

do mundo

eln um

11

!TIUT'..do para sin. É provável que as conclusões

seja.L1'l. diversas havendo variação de r::essoa para pessoa,

ei'11

f-unção do ITK)l\le_::lto

e do trabalho realizado e de seu siste;v.a de valores pessoais.
A história nos nostra corro o trabalho tern sido p.nfocado rxx ccncen

~-

e valores diferent-es ao longo elo tempo, e111 fcmção do contexto
p:)l.Ítico-econôm.i.co-socia~

que marcou cada evento .ou período significativo d..<:t

mesma. Veja'TOs1 no período medieval. c txabalho era considerado como resultado de vocação religiosa; co:u o protestantis1110, passa a se:c considerado

COTIY.>

uma coisa natural; o calvinismo, por sua vez, c iàentj.fica corro a. v-ontaàE: de
Deus e corro condição bc'isica para alcançar o Seu reino; a Revolução Indus·t;::j_al,
separa o borrem do trabaL'J.o, transformando o arcesão em operário, isto é,
alienando--o da sua forma básica de e_xp:t-essão (social e psicológlca) ; entre os
séculos XVIII e XIX, surge a idéia do Homem racioP.al-econômico e o trabüho
passa a representar um& atividade racional a. pm:tir c'la qual o individuo procc1
ra maximizar o seu bem est.."lr econômicc. ( 16 )
Reddin ( 17 )

sugere que "mu:Ltos de nós encararn o trabaJ.ho

de

rrcdo diverso. Alc:,"Uns acham que é uma obrigação social; os homsns bons trõb;t-

lham para o bem comunitá::-i.o. Outros acham que é u1n mal e pJr conseguinte,, que
o dinheiro é a \mica recxJrrrpensa plausível. E outros o vêem corro oportunidai1e
pessoal de satisfação e realização" (pg. 29)

S:njJ.es ( 18 ) , c:-'.d~Y:.:D.

A

.nesr::z. li;-"!h::l úe rac:i.í.Jc.tnj..o d~~ Rc<tdin, :::.ugE~-·

rindo a. mud.::.nça do ronc-eito t:.adJ_cicnal r_:x-lra

tm~::.

concer.:ç;io rrais recentE.:

sobrt2 d ética do traba:ch:::. Pt::ra. o prof.essc;..r.·· SE\il(:~J, a sa.be.:ioJ:.'ia tr:ad:i.ciona.l
qu2
H

vivt=.rn r>ara t:caba.J.harn e os C..JU.c Htrabz:'l.lb;-;uy;_ com::; puni_ção 1' . O prim2íro segm::n-

to se localizava no t:8p::•
todos os

de...Lt2Ü.s

~:1a

organiz&ç8.o ···

·:~7r3

; o segundo seriarr,

1-r:inoria.

níveis da pirfrrnidc A r~:::.a i idade prescrrt.e 1 por sua vez, adi-

ciona duas novas cateçJCria.s:

11

traJ)alb.a p.:u:-a

v:Lv.:~ra

c "tralxllha para

c::::eGc~~~r!!

e rroclifica a distribu.iç;:3o da:; r:essoas nas <lifere1:tes hierarquias da

empresa (figura 9) .
Est.as idéias Sa() o:mfimaõ.a.;-:; pelC·S 0)Irt2nt.ários de. rrejtel ( 19 ) ,

analisando pesquisa ret:liizada pela Fundação Rockffr.:~ller junto a est.udant..es
americanos" Conclui que a acej;tação gera..l da ética de
descrescendo de 69%

f..'<'ll'êt

39% no r;..eríodo de (Ji.lat-ro

"trc.~l~alho dtu:o':

anos~

est-..á

_conclui o autor qlle

"o trabalho por si só", corro purificac;ãor não é rna..i ..s aceito como tuna coi.sa

sagrada.
A proposta teórica de S'rrttles é rnuttc útil
~·~o
~
sob re a

lr:J'~J
-'] .·:::
prova'.lt~
..t~scr.LJU:J.Ço.O

cort1C1

inst:rt.ntEnto de refle

.. .,.,[', F'E::~.,socl~)
c~-.~.,\
.-:!d.cL.,
LO C•.. .-..-4.....n.J;::x +-...
. . .'- ~o..tr_.~.
ernpresa

tegorias ror ele apresent.adas ~ Pcc1ere.lros 'ia

pr.1or~w n r..erccbe~r

nas ca-

corro cer+...:as ati-

tudes frente ao trabalho (trabaJ.ho coJro pu.üçãc, ·trabalho t-'hl·a v5ver e viver
para trabaJJ1ar) criarão dificuldades na implantação de valores crue at:r:ibuern
ao trabalho nas ernpresas, uma oond:Lção de tnst.t\JITBnto da :r:ealizaçã.o ht11T6na.
4 . 5. Scm-ârio

------

O diagnóstico de situação de~.;erá fon1ece:L i ..."'1.fo:r:rna~Ci'~S que psnnit...c-ur.:

];_ - defini::;:_ O

CO_EJ~eÚdo

do J2rOgi:illl'<-":; - O

de desenvolvimento ern r0lação aos

objr:~tivos

levani_;;_,-n-::~nto

das necessid<,d<õE·

da. n·:udança organiza.cionaJ., ac.res-

cido das expectativas futw:as de desEnvc·J·virnanto, deverão ser especifi.caõos

em tenros de conhecirrent:os, valores e habil.idades (comportarreni:os) gue ueverao fazer parte do progratn,-,.
Conhecirr~El.nt--CJ~:

As pessoas precis<.IJ:ac arnpliar seu referencial sobre

a nova realidade através da aquisição de novos conceitos, c•btfmdo inforrnaçoes sobre a mudança e técnicas que est~io sendo iritro.:luzidt:<.s.

Valores: A ImK1êU1Ça trará novas concep;{Ses, vclo.res e pressurx:xst.c.·s ..
A ordem social se m::x:Jj_ficará e as pessoas deverão t:er a oportunidade de

c.er e

reflet~ir

sobre as

Inu<lanças r

conh~

avali;;mdo-as frente a seu pr6prio ststert:a

de valores.
Habili.dades: Os programas de DPH sao l::asicamente ampliadores de habilidades, as quais p:x\em ser divididas em do.is grupos: O pr.lireiro, refere-se

às habilidadt;s esv'2'c.Ífi.cas, que normalmf';rl·te est&o associadas ã. util.:i...zaç5o dG
de uma nova técnica, tais corro: administrar o t.empo, avaliar o dese.npcnho (.;:
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rênc.ia das suas necessidades e caract..c:cifJt.i.cas p5rtiet:lares. Estas habilidades farão com que os partici.:rantr;:~s se habil:i:i.:E'..r:l n;;1 gest.ão de situações

feClJ.·-

liares ao processo de muda.nç<:1. As lliilii.1.iàadcs g::;xaj__s, I~Dr. sua -vez 1 visam esta

l:elecer um estado de c..unt1..11Uo desenvol"~.r:i.rrt::nt.o pesso?..l, gerando uma rnaximiza-

ção das potencialidades hurr.Bna.s· da or9ar1iza.ção. 1!; um processe· de a:uto-renovaçao const.?41te.

~..s

O.uas: h.abi.l idades de\.rerão cürrq_:.or o

pro;n~drr3. ,.

B - 9e:Ç.inir -as~e~trai:~gias de j:!:l'f'l~.2_~~~.~~.J?!~~~- o es·ludo das

características da e.upresa, s·J.a filosofia e cl:i.rna_ organizacional, peJ::TI"lit.irão

antever ross1veis áreas de proble..""P.as.
Corro já

disserros arrte.r:lormante, um cl:ilra favorável ao prog.caroa

deve ser obtido. Para tal, tal·vez seja necessário resolver proble!T6s de

higi.~

ne que possam atuar caro fatores rest:riti.vos p2.ra e..ntão pensar na rrot.i:v'"ç;;;o
dos participantes pelo programa e seu autod,2senvolvimento.
Pol.Íticas inadequadas de sa.lár".ios, beneficios, ::elações com empreg~
dos .. higiene e segura:.""lça, treinanBi'1to e refer·an.tes a out.ras ativid.ztdes d:;
c~'.c-sos

re~

huTanos podem comprometer a üregP.ItL do programa de DHH, exigindo açces

adicionais pa.ra nd..n.i.nd.zar o impacto que elas cao.sam nos valores e opiriiões
dos errpregados.
Os fatores restritivos pode:n ser oriundos da alta direção, e neste
caso ela é que.'11 deve ser priori·t;;rriam'"nte objeto de desenv-nlvirnento, pois
caso isto não ocorra, o suces[:-c do prü.;,Ya.roa. nos deirk:.-D . s níveis fica o:.ropro~~:.
do, J:'Or não estar em c..unsonância com a c1ireção &"t empresa.
No prÓldiTD capÜ:ulo véll!Ds corrBr:tar '-'ma estratégia de :Lrrpla:'ltação do
progranB visa.'1do criar rreiores condições para o seu sucesso.
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5. I•RtS.SiJFQSTOS

11pesar do D.ill ser um

t~erna

r~-;.
~

.....f}'lPPESà
_.__..._. E DE DRH

nr..:tito cli.fundido junto a.os profissionais

de rec..ursos hturanos, o rre.srrr) nao ocorre

C.'0In

os dc-;mais tipos de profissionais

(finanças, na:à:etinq, supr:i.Jr.entos e outros) das empresas. Isto será mais verchde ainda,

ã medida que não exista esta função den+.::ro delas •.Assim, convi.dar

gerentes para participar de t.:rrn pro•Jrarna de

De.se:-'1\rolvime..~to

C:.erencial

qJe

SelTL

eles saibant do Ci'Ue se trata, ou rneszro quando ssbern algums.. coisa, sem ajustá-

los aos

objetive~~

e pressupost:os da (:.mlp:r:8sa, fOderems estar criando

adicional de problernas junto à
dos

pressup:Jsto~;

Os

do nosso tra0a.l1-:o e ü1fringindo alguns

básicos do mesmo.

prograrn..?S de DRH para a

algo novo, e sobre os quais
Me.srro

efie;~cia

á.rea

t1.11a

pessoa~ que

n-~o

ma.:i.01.~ia flaa

pessoas oor..sti tu.e'Tr"Se

er.tl.

r_:;ossue.m l.mt referencial ooncreto e adeq1.:.adc.

já ti.verarü a oportí.:t."'J.dade de pm~tictpar de progranus de

DBH, qua'1.00 perg"Unt..ad.as sabre seus objeti·vos,

tê·:~

di.ficulda.de na

r(~posta.

No..

maioria da.s vezes gostü.ram del.e.s ~ EntretantrJ, suspeitarros que o profundo con-traste metodológico existente 8.."'1tre a educação fonral e os seminários de desenvolvimento, gera

U.'!\

irrpa.cto audio-visual wuito p::;sitivo nos participantGS,

o que t:arrbém ajuda a r:otivá·-los a particir.;·arem das di.vc:csas ati.\;idade.s e ex.~~
c:í.cios que

COi.-upoelU

o prograrra, mas qu€:, r.X)r não percebereiti

O:.)rrO

c.ada 1.:un deles

se encaixa no seu processo de desenvol vi.mento, se é que. e.stão preocupados cxJm

ist. ."1r
. o OOI"'.sideram corro· simples at,i.vid..::de J.údica ..
Urna visão integrada do p:roqraJra e de se.u.s objetivcx.; deve

se?J~

cida. Acreditam::>s que no seu desenho, deva extstir a op::;rtunidade C.os

forn.:E_

pB.rtic~

pantes de ool".hecerern os prr;;.ssu:postos e filosofia de DRH cume um t.odo, e sabe..r:.-

quais os objeti,us da empresa ao implantar o programa.

!!! certo que

r~~

sempre; terros a or:ortui:"Udade de enVolver todos

os

e.mpre:]ados nas decisões sob:r.-·2 a mudança organizacional ou rne.srro na definição
12~11

sobre os objetivos do p:roé.:rrama de DHH. Â medida

que );.Osswros =partilhar,

rolocando e111 di.scassão os presstrt-Ostos que orientaram tais decisões, p::;derenDs
antecipar eventuai.s reações veladas, bem com:>, arrpliar o oompromettmenb das
pessoas env:.olvidas no processo de muda!lÇa, e consequent.emente no prograna de

DRH.
No..ssos pressüpOstos quanto à rrot.i.vação do participante pelo p:rogr~
ma, estão a.c.sociad:ls à sua rrotivação pelo seu auto.desenvolvirnento. são eles:
A motivação e o COi11J.)l:O!n§'tin;ent;::> dos P.-'TI'".JrEgacios para oom o pro~

rre. de DRH dependerá : prj.pe~.f2.t do Y:alor_9.~.._ cad~
prio qesenvolv.i.rrent.:o~ssoal; segund_o, oorro ele

lUTI

dele.s atribuí ao seu l~6:

perceb~

ajudá-lo para Psta finalidadeI e terceiro, do_êlsterra de
cas e e:xtrítmecas concedido
vas nes·te sentido.

P?~a ~.:;,rrp!. resa

-

àcrJ.elcs

m1e
-'-----·=

o programa poderá

rl~oornoensas

intrínse

aõ.ot,.arem atitudf::::: rf:lsiti

..-:..::.--

to ~:s1ança orgarlizapi?n~!;L.~-~co~_2.f:.93L~~~~ ds: DP'ª 1·_M9-S:E~D.0erá _!â:·?._S,nJ.al1~9_ eles
estari~o in~orm?llps ~~Us:f~_E?~i:os e c~~j_s:~:~.~:2S_CDs_~!l~·

o conteú.do básico dest--.:t aprese.ntação aos G.rrpregados sobre c pl.-O<Jra·ma, deveria ser o me.srro sugerido pelo nr)dclo ap:cese..'!tc.dt..-, neste ·trabalho, isto

é, a definição e os objet.i<rJQs do

des8n,loJ:virren~:o €.

muàanças organizar;icnais, a

apresentação dos seus pressur.Dstos e dos de; m<H, e a explicação de corro funcio
na o processo de

desenvnlviit:.(~.nto,

b2m c'C.;m·) da .iiriJ:X)rtânc.ia da. rrotivação pessoõl

para o seu sucesso.
Não ba.Sta., entret<.mto, desenvcúver
ci t.cmdo-o;

\JJTS.

pc.lestra sobre o tmna expli-

é neef-'...ssário que as pessoas, os ernpregados, tel"'béi&'n a opor.t.unidaàe

de questionar, criticar e reaJ.msnte ente.:1der o programa.. Co;rc disserros, DR.'f
surg-e corro algo novoi lX"..O.endo liberar er-sicd:tdc~ e medos que precisarn ser tra-

balhaàos antes da part·i.cipação no pro';:l~am?. . Considerarr-Ds G.'3t.a a ti vicladc

tão

import.a."lte quanto o programa em s:L,. mas no geral não é desenvol•,rida, ou quando

é, é feita per escrito evitamb a

polêmi~:a

Acrecli tarros que ê<.ss.im fazet1do .·

sob1·e o assunto,

e..s tarerros est.irm.llando o participante

a despertar para o seu autodesenvolvilr.ento, através da ado;:ão de urra atitude
positiva para com ele, isto é, atribu:i.ndo-JJ.1e wr, valor significativo que mmpen
se o esforço a ser empregaàD.
NeSte c:apít.ulo r c:ornr.,:;nta:cenos ..sobre a m)tivaçã:o do pe.rticipa.ll.te quan~~

to ao seu autodesenvulvimP.n.to e o grau de energia pessoal que ele deve alocar
n8Ste se.'1'cido. Abordarco>TOs ainda, aspectos sobre a filosofia àe DRH em c:::mtx:<e::te rom outras corre.ntes do

pEJ1Sé.liO.ento

na aâminis·t:raqão, .evidenciando a neoess:t.-·

dade de n1a1:tenros urra lógica entr,~ os p:cessupcstos da empresa e os de DRH. Fala

renos ainda, sobre a relat.ivid..::tde em OJC'OSi.ção à verdade absoluta, dos conceitos
de DRH, rostral'l.Oo as conot.ações ideolóyicas :implícit?..s r.o mesrro, bem conu

alguns autores que tem u;na visà::J

crítir~::l

dos m2srros. h:; final, aprese.r.tare;tos

um exerrplo de co:1cei tos e pressupostos de Df-:H adotados por

\Jl!la

empresa.

Considerando que o p:r.essuposto básico do prcx.."e.sso de DRH e que desen·volvirilerlto é acirna de t'.Jà.o autodesenvolv.imento , fica ao nível de

cada

pessoa a decisão sobre este assunto. Por out:r.o lado é certo que o conte.xto
oraanizacional, ou soctal de neneira. geral, poderá atuar corno repressor
"

facilHador deste prCX'.esso.

l\

ou

medida que o an<bi.ente da empresa at.ue cor<o

repressor ou inibidor, as pessoa.s tenderão a dese.nvolve.r con-g:Drtamentos

que

mc.nifE!Stam ~ptação, jogando o mesmo jcx.Jo da errpresa, des~~o, isto e,

fazer o m.'tnino possível para contjnuar convivendo naquele ambiente,
exclusão

1

saindo dela e buscando um loccü onde possa rrelhor exprimir o seu

adotar una atitude de .:LEJ~m:rr.'1clor._: do ambiente, procurando
ou
adaptá-lo a sua maneira dç ssr. C:lda r..cssoa terá U"'Tilê!. reação diferente,
11

€:U

11

1

t~spr:·n.dc::·.Jcl<) c~f~

sU..:."19. cn..~·,::rcter{s ti c~as pessoais, p:r:"j_n_ç i p.:;.l.t-n:.::ntc do seu 1'0rj_ve '1

para clese.nvolvirre.oto, e das
Para I'-13slc:\V (

:i. )

C.::Ll:acter.ís-~:iczls
1

do ambiente.

o desenvobrirrx:~nt:.c r:es1:10al

é

t)Jn

processo

ccrrf::i

n".JO em busca da auto-realiZclção, e isto sj.gnifica sat:.isfaze.r as necessidades
de ser e fazer aquilo p.:rra o que e tall"1ado .. · aEle precisa se:r v<:xdadeixo pa.:ca
a sua própria f'..EJ.tun:.::zct n (pg. 46)

~

Erttret.-mto, o c:es:envolvill;nto se dá através de m:xlificaçC."IE.!s f'-BS·soa.is e estas exigem um rer·co desgaste

.9...E<:.do

ist:o podem ser evJtadas,

emx~ionc.l

dE;__fal:~2E

p\.:tra se efetiv""arem e por

terna difÍcil o compromet:i.mçr:tc

com as suas próprias mudanças, visto que isto pc;derá afetar
A fa.lt:a de

conhec~~nto

sobre si neswo

p::xl.~

&

sua. auto-·estir:ta~

gerar u1n recei.o de descobrir q...:.:em

a pessoa realmente é, ou rnezmor a inse_9..urança_ e bai:-:a auto. -confiança, gera

o

receio de não ter suficiente auto-controle para c:mf:;:erJ.tar· novas si tuaçõe.s ~·
Para Sheehy ( 2 ) , "'lbdos nos terros dHiculdades nos estágios de cre.scír.,ento
interno,

neSITO

quando os obstáculos externos pz;rececn ser facilmente superá-

veis. O que é pior, os prêmios da nossa soçieébde são .reservados para os

sucessos para fora, 11...~0 para os int.eriores" (pg. 27) . ContimJ.a a .:~.utora,
11

rromentos de crise, de distúrbios ou mudc.tnç;-ls constx.utivas .. não só Gao pre· ..

dictlveis !1'as também de:oejáveis" (pg. 31) • O ncsso prõp.:io sisterra educacio

nal, formal e familiar, dá pouca ênfase. à

r:~reccupaçãc

cr.)m o autodesenvol.vi.-

nento. At:i.tudes de reflc:&'lo e aprendizagem .pela e;:peri8r:cia sao ;:cuco estim~

ladas, ocorre..'1do· o mesrro com o estabelecimento de.

'.ln\3.

filosofia de v:Lda

q,t·2

<iê urna lógica às rretas e açoes pessoais .
ll: preciso deixar claro entretanto, até onde vai o programa de DFll.
Bergi.ill'ini. ( 3 ) , <>.J-,.-plica que não se t:rata de "mnd.a.r" as pessoas, p.::>is ni.n·guêm muda ninguém, " o cp.J.e ocorre é que: as pessoas apresE:n.tam m::>dificaç,.-ões
mais sutis e1n sua maneira de ser; à medida e1n que essa m::xlificação se

lhes

apresenta coro rc=so dercoascguir maior ajustamentc e felicidade
pessoal" (pg .41) •
O sucesso ou a eficácia do processo de desenvolvimento .pessoal dep?.nde da energia pessoal que o indivíduo aloca nele. Mu:ltas da.s propostas
de modificação aprese.'l.tadas aos participantes do pr:oqrprra não são incorporadas dado o fato de que

a..c;

pessoas não alocam ene..rgi.a suficiente para que

elas se realizem.
Jl.s pessoas percebem que se adot.r.>.ssem aquele co;rrporta!TI8r.tc ou se

deixam de tê-lo, poder-La;n aumentar a sua eficiícia pessoal, isto é, aumentariam a sua satisfação para COrJsigo mesmas. Entretanto, algtms problemas
podem surgir, o CJcle imptõde que .isto ocorra,
- SUbestimacão da energi~.~- deve ser alocada: a pessoa se rrotiva
superfi.cialrr.ente durante o pwg-.cama, com o reforço do próprio grupo, entretanto terminada a expt-:.riência do senli.n.fu:-io volta aos padrões corrportal'fE.l"'lt.ais

e a ti tudinais anteriores. É necessário alert-:u: ao participa.nt.e que um voltm>"-'

sit:Uó~:~Cr:~~ vi\"er:tcic:das t.é-'Jldex·.'J:o a condicionax velha.~:- e ina.dec.ru.ada.s r2Sf.J.:JSt?ts ..

-.. SubeEtirna._ç_Êtc~ do~..E~~.f~.:?_]:~C-E:E_;~-ir~~: o "Semi:ná:rio de DG" r=or

sl sô nao e

suficiente~

E.le se1.:ii

1..1111 õt_j~;~·ç_.

f.."€:LCt.-,ba su3.s fra.guez.::=ts e };X)ntos fortes.

:ce:f:eren.c:tal IJara gue o indivíduo

vc~·~

dep:7:nd~"':'

do inb.:-.re.sse J?2SS03.l

leitura, reflexão
ou meer:10 a i:exapia, se f8r o caso,. r?-'_1-:-a. que o p1:""ocesso se scüidi.fiqJc.

- Falta de C!sistência: O pro·~;esso d,e des(~n:\roJ.vJ.m2nto é cont:ínuo

e dura pJr h .x1a a vida das psssoas ~

De.senvo1vtr1c~11t.o

é um conceito

est"t"U.tu-

ral, é a rt=-..aJ.ização cont:inurr do f0h":.ncia1 individual .. Potenctal, p·.:n:- sua ve~~,

é algo mais do que p.)tencia)_ para produzir, é potencial para dessnvolvür.
1>. e.xpansão e a ampliac;ão r.essoal são procesc;os ·acuwulativos, e JY.YJe:ndo

ser

objeto de mE?l1Suraçiio. Ao fir1al, o sucesso o-G. insv.ce:sso poderá ser verificad.o;
entretc"ll~to,

explica Berlo (4)

r

a vitória é ar...-.ellas inais confortável, rrt.as

em

arnlx>s os casos o jogo acabou~ P...s 1rodificações J!2Ssoais sao ir;l:;orta'1tes r a

aclmt.ulação é necessária mas não é a essê.nciz3,,. A essência e der.~envolve..r

urna

ati·tude r:os:Ltiva para o des(mvolvirnento cor..st..dnte e esta idéia deve sei:" esti
mulada nos programas.
- Resistência pc.ra desis·tir dí:?. r::scruerrtE3
00.--n sucecl.iàos:
___________
._, __
====~----------~,

maior resistência pessoal a rm. tdanças é a de ter que

·abandona~

T.:~l\rez

a

aquilo qve terror_;

e principahnente o que já deu certo dUJ:é'..l1te tantos. anos de nossa vida_ As
pessoas

pn~cisam

perceber que elas estão e.m const..-:::ui.te mudança, l:!El:\ co;ra

o

r...ontexto onde vive.m. Esta visão limitada de qtls o que é l:om. hoje cu ontem
será b..1m sc..'lpref tem ireplicita urna _(:onot:e.ção e..c·uirtulativa e nz.o :J.e desenvolvi

rnento~ O oposto ocorre quando a( pessoa está orientada para seu auta12s;;::>n\rolvi

me....·Tto. Bergamini f n"M:'..!1Ciona que: ( 5) 11 b curioso. . not..a.r que qua"l1t.o m:1is
suc..:;dida esteja a organização,

ma~s

preocupados se rrostxa.t! os seus

bem

e~~ecui.:ivos

corn o contÍnü.O aut..cdesenvolvimento e rr~.:--~.is &bertos pareCem est-:rr a.os rectrrsos

que lhes possam alargar os já.. arrpl.os horizontes" (pg- .. 40}.
ganhando nao se muda

11

f

11

TiJre

(j11C

está

é urna expressão pcpt1lar que reforça nossa cul:tnra

acumulativa. o medo de errar, reforçado pelo sistema primitivo de alc;;Irr""''~ em

presas, cornp:r..:mt o acervo de (~stímulos que_ condicionam o pelísamento limi.tante
acerca dese.l'JVOlvirrento.
Uma· excele.11te r_ontribuição foi dada r.or Berlo (6) , que const.at.an-

do a pc:.tssagem de· uma era de acurnu.lação pc~·a outra de de:senvolvllnen·to, conclui
que o reforço do comp6rtarrent-...o prcrlutivo inibe

ét

realização do potencial, e

recomenda "Se você está fazendo algmra. coisa bem, mude; Se vc:cê ~:io está mudando o suficiente, r.are de fazer as coisas t.ão bem; Reestruturando mais, as
pessoas poderão aproveitar mai.s" ( pg. 53)
Cairo puderros ver a.té a_gora, o conceit.o de desenvolvimento p2ssoal
nao difere do conceit.o de desenvolvi1>.1ento organizacional. (',uardaàas as

suas

devidas características, em r.mbos os casos trata-se de dotá-las, pessoas .. e

C:Brru::- esta m:..JtivD.Ç!O.O nos p.:rct.icj_pnntes é o objeti"ro principal.

O

d9s-::!nvvivinalto pesS()3.l se dá. no dia--a-<:!ia. das ?3Ssoa.s e varia em fvr1çãc dx::
características pessoaiS e anlbif:!nt:ais à.:.::: cada um. O prcgrarra de DHtr, tra'1sp:)_E
•-~
c·i ·t"aÇ:::O
. . <:<,· S..._':.""'~t-:J..L•VJ.•..t
"·.:-~ ...-;a !"~,~::~
;;-,~,t..,
...,.;a
(1e ap•..•··ç.:._"1C'tiz.,~Ç!E'""•
\..Cl. es~""'!
<....c:. .;.-......
..a
o-.,..;:,'-'-:..-u....r.;.. 1.,...,,....,
U.;i.a c...._,...~'~'""'l'
...;;; .... -...:.o.
..•..:
......... _, ::J.>< -~,--1:.1· f.·\_,
...
~'-'

~-'-'~to;...

.;.:...r~.~;

~

cialme.nte criada, onde o J.n0J..vlduo te.t-n a opo.rtunidõde

:.~..

~w....

se ffi..PJr, e através

dt:;

da...s tnfonna.f(Ô:-;s obtidas, at i -.:.rl.dades e exercl.cios r 1?:alizados ele I_XKierá organ~

zar as info:r:rnações que 'b:;m acerca de s:t.

me~_~;ror

obter noves dados, e)<.."P8rinlen-

tar novos comporta:<Tirntos, test:é.-los e r](:-:ci.d:Lr pela adoção ou nao da.c; atitudes
e ações p::-rra ~ificar-:Ee ou nã.8 Explica. Bt~rs-ar:lirli ( 7 )
<

, "Os progremtas de

desenvolvinento pessoatl devem :pennitir uma ,;-;~tu...'-llização d.o potencial :i_ntrÍ11St3-

co a cada um dos

pa1~Uci.pa.ntes

Co ponto de vista

da

(pc.r. 41) •

e.TTlprese., o prO<Jra;m de DRH deve dei..'<ar

claro quais sao as exr:ectc;.tivas de conbeciwento, valores e habilidades que
estão sendo intrcduzidas, e que deve:r:ão faze.r parb:: do repertório de cada

empregado.
I~~'.as,

do r;onto de vist.:õ.

p-~ssool.,

quais sao as d.i.rac-msê:-.es nas

qu.êlis

os indivíduos p;Jde-:t se c3.t;senv··cüver? l'í. que. devem eles apropriar valor ao p'. :mto

de se motivarem ao seu autcdesr.::.nvolvimc.mto::· Para responder a estas
varros recorrer a Masla.v e Arç,yris.

( 8 ) as caracteris·i::icas''

IVBslcrél

Pm~a

<;"~Jes.tões

do

indivíduo aut.orealizado são: percepçé<o da J.'&l.li.éiade, aceitação de si mcsrro,

dos outros e da. natureza., esr:ontane:i.c1r.:tde, a.l"ti:onG"Ttda cultvral., frie?:a de apre·-

ciaçãot riqueza elT"...)CionaJ.r ccilrf:et-Ência

j_nterpes~n"Xi.l;-

criati'vidade, fle>dbili-·

dade do s_i_ste:rna de valeres., A1:gyris ( 9 ) , fGl:' suz.. vez, apresenta o quadro
de -t:e:t1dências evoluti\.ra.s da pe:cscna.lidade hurn.cm..:i r est:..--:t.1::f:..üec-2mdo urn cont:..1.nuo
entre estados 11)2.nos maduros e estados de

continuo são: passiviclade/a-tividade;
dência; capacidade de

22

g:t'~nde

rnaturj_dade. Os extrer;ns deste

dependi'~'lc:La

coD.duzir sorrente de·

dor;. outros/relativa indepen-

fOUCas

ma.neiras/ce.paz de se

O)n-

duzir de diversas maneiras: interesses caprichosos, ocasionais, sup:;rficiais
e pa.ssageiros/pa.ss;.:n1do a te:r int.eresses iEl}_-:ürt.antes, pr6prics de adul1:os;
perspect.iva a curto prazo/r-e:rspsctivas 1rois anplas; sulx)ràinação à fc..mília e

à socied?.de/ocupar posição igual e/ou predominante em relação a seus semelhan
'ces; ausê.'1cia de conhecirrento de si próprio/cx:mhecimento e çontrol'"·
A decisão e a responsabilidade pelo desenvolvirn2nto pessoal
indivíduo, e à empresa cabe 1 se assim decidir, facilit..ar este processo,

ce...'1.do recDrsos, corro é o caso dos prograrras de

DPJ1~ Cada

e

do
ofer~

pessoa tem a sua

própria rrot.ivação e enç,rgia para o seu autodesemroJ.vimento, e quar;do estas
são muito pa1:entes, ela procura e cria situações para que as suas necE'ssidades

* Estas

características serão

autcconhecimento.

detaL~ias

'
'
no cap1.tulo
11, quando
trataxnus de

Paro. que a :Un;:v~Jí~!"l1. da ab.):i:Ó~;ge:·o_ hn.rnanl.stJ . cê~ fique ainda mais cl.:u·ar

va.'Tcs cx.!.1-n:_..Jtt.r.a-lu. com a akxn:daglSm r::scu:nJc5.Gt..c-:i

·qu(~

ainda hoje é JTil_üto usõdfJ.

r:elas empresas,

tração de rectu: sos hui:anos ..
Toda. a.ção;- t.eiu .iroplici..:.::o

tido a mesma . 1\..Ssim,

Ee

UGl

p:ces~3t:q::.;:)Sto 1

qu.e

sen-

nos consideramos q•.1e a muCI.ança orgardzacional se

deva cJar. através da mudança. de est:tTrbJra, e quo . .•:iio desejc. mos ninguém opinando sobre isto, os

pr~"?SS1.1J:1í"Jst:os

iliiplÍcitc>s r;_t?sta dscisão pc.:ierão t~er: pri.lteiro,

cr.;,e a técnica de esbxlo e ela.lYJra(;ão de organogra1nas é suficienb.~ pare. estabe
lecer a

JT:(~JJ1or _est:Yututa r....:~ra

rao a iDflui_r negai.:ivan1E.'!1te

a orgru'1i.zação, e segundo, que as pessoas t9.nde-

ne~te

es·tudo r proe1u:ando conduzi-lo a ssus inte:res

ses pessoais~ Da rresnu fo.t-nra., cada aç::ão da. enpres::. ts.11 seus presst:rçcstos ~

AA

abordagens ·tecnológicas e est.r.-uturalistas, õ.enorrcLn.aO.Ets I"rlf)Canicistas, t.êm conceE_
çao e pressupJstos muito claros a

:r::~speih)

das

Pf~::ssoas,

que dão lógica

;_:tos

instruln.entos de mttà.ança or:·gáni.zacional por ela ut.i.l.iza...r1os (vide fj_gura 5,
pg~ 22 ) • J~a\d.tt,

nos apresenta uroa sintese do r::en.s:ment.o Cestas escolas~ (lO)

1. . - O dese!l1hJ2..i·1ho de urra tarefa
r·.L•l~
J....r.;;;.
a

é

det_1,'ll.·C::0
dOS 1-r
.... h~.~t--,,...c
.
'" ;-0.
......._QJ...IC.l..l..i~-·;,:.

rr.c::!JJ1orado pelo esclt~ecir.1ent.o

e

O,~c
<'st-··t,c..lpc-ii"Y''ord·o
~_..<.~ -y--"-S·h.n-r
1.~
... _.c._;J ~
~,:::; r=lo
L..-"L.--.
"-~
--CL--.. -.~·- .• .w.t' •• ,.

clm~ das relações de trat.\J.l11o 1 deis J..:tr.J:l(is de autori.àadc, áreas
ô.e :cesp::ms&bil.i.dade e rr.:=caJ.l.isnus dt:: c.oord:~nc1.çã6.

B - =...:::=;:;
As bases
en1 crt~e se funcla!Tentc~ sao a leaal. e a ética: acredit.a
___
qu.e as pessoas quando cont:r:a&";ld;.is para d':;t.enrinado trat-...a.ll10, f~
r.~o tuào para atender os tennos do ccntrato: de-sàe que lhes
seja designa.da a responséibilidade, as assumirão, e. desde
q\J.e
intorma.CJ;;1s sobro os objet:.ivos da organi~ação, far3o tudo
·r-)é'lra
.~

os a1ç-..ançar., Os valores

---~';:;::;-,-:::_:

pr.~ee.ominBntes

sao ~ a ordem, a discip.li-

na- e u a.ce.i.t..aç,J:o da ant.cn.:·idadG ~ lu:>sim; o weJl1or dessnpf?. .r~.ho
.
dá qv.ando condicion:e.dos pela hJera:r:quia e a autoridade.

se

C - Acr·edi 'ec'l ainda, que todo:3 problerre.s organizaciona:i.s r-:ode;n
resolvidos r::ela redeünicão de áreas de resronsabHidade e auto
ridade, ou. t;elo rt.:.~1essJ1h(J dos canais de comunicação.
D - Através da En':re.nharia Indust.:dal, separa o planejarrent.o do trabc"'llho na sua execução. O trabalhador neste contexto tem
cerro
req,Jisito .mais in1p:-;rt.:--:rrrte a força f:lsj.ca, rx>is será treinado a

usá-la por outro mais inteligente.

):,. .

~-

E-:.s·L.êi.
~

1~
-·
-~ ;::, ... .; ......
:rk::G.::; -~-LJ[0'.•·
1~:-.1.1.:;:. .l-l...-';~-~.c.a
e mais FJ(:t:ccirrf.)n.icsa soluç?i.o { nos a valoriza •.-!:~crcd:.i.t.:'.·<;(~ q~JC"!
":>C
.f.:..':;-1'h ,-. -.::j---.,-. o,-:-. . . .,]·······:'"'<::'
'~' "\~.:.·-...,-~-;,....:"': .-.~~1~,-- C' -.,,,.,;.-_ç_• '""1~-..,
.1..-.•u ....a;'::'l u.·-...J.:::> •• t:J.es
lül.ôJ ..... .-.. r ..•
~. E---SC:\·----.::. . . . . 1:-~--...La~-:- -~OJ ....... yl...leu E .. Àl:::;
eficientes r é tmt sinal dr~ :ft·a;.}rte'Ga e :Lnadaru?.c;:ãn bUn:ana.s.
As pessoas p:CE:cisarn ser. es·tj_r:J_,J..:v:~as ou s>{luca.àr.ls dentre de una
grande .légicc. e granêk:: r:ac5.c·r),.:·.lidad8 ~ l'.. x:esir;t8r;cta às- ~~elho:r-es
soluções é a lJrovn sorre:at.e da [.Obre:~a dE! no~~sa cd:.tcc..ç&o .. (pg ~
1146 a. 1151) •"
't.

-

...,

&l..)U:t\:~1.~)(=:.-fi

i:i.....'3.0

:::~o

., •

p:.r.sc~_,_?

·3.

'j
~'
-\.r.:..r.o:r.·J~~

•

(;.!.;:::!

A

aboj:-Clage~n

humanistica: fOr ;;.ua ·vez, te-,:e.

çao básica de "corro p._'Jê.ernos fazer com

q:J(:)

~1-::::.

seu início

~~ p:c<-?OC':.ti-~

af; pc:ss-Jas faç&'n o que _(~le:-renJ.s qu.e
11

elas façam? r e no te.rJFO svolt1iu pc.ra o que resunü.dame.nt:e se denvm:Lna

€'\:fuali~M

:~gt.1al

za.çao do poder". A pEu.-tir de.ste conceito; prccJr2:rr:0s alocar pelo rr.enos
p:X!er para aquelas pessoas que são ou fazem part<= """ rmdança. I.eavJtt

citando F.ogers, explica

quf~

rx:.~las

est_e nove' r:;cd_elo ô:i.fers dos a.n:C:i..s't)3

metas. O individuo e D.ão os prcü:Jl.e1nas é

qDe

é

CJ fo.::o~

lA. quest.ão nao

é

:;ua.s
r~2o1··

ver uro problema particula.J:-, rr.as assis-tir o inêlvlci1Jo crGsCE::r ~ Est.e rtx">vimento

enfatizava ainda a rroral, a sensibilidade c ·a seg;rranç:a ps::_cológica, as mudm
ças internas nos indivíduos, grufos e crganizaçf.i::t e ~::t sati~::ifação pe~:soal ..
Isto dever .ia ser feito e."'lsinando às ressoas sobre :-3i

:m~;sJt:as!

sobre os outros,

sàbre gruços e orgarJiza<;_;ão: visando eliminar força.:; rE:st.ri.ti'vas desen')Dlvidas

pelos ·t:radicionais

si.ste.n~Cts

àe autoridade que in.iL'E:m relacionamentos DJ.1.t8::.ti --

=s. As diferE'JlÇCS er1tre as duas al:x:>rdag·e_r;s, mecankis'ca e htm<'.nÍstic2, )X:Xlo
ser encontrada nos trabalhos de. Me Grego:.:· ( 11 ) , q'.Jando ôesc.J:eve suas i.:t?Dri21s
X e Y, bem

COITO

no resu.rro do pP-Dsamento filósofico de ·vários J?2l!sadc.'.lX:~.s, t:ô s

corro: IV"achiavelli, Hobbes, F'reud, !':ayo, Fr.om e out.:cos, feib:"Js por

Ki'1:t."lle1.~

e

Saxber ( 12 )

Shepard ( 13 ) , caracteriza a
lt:ção de uma mentalidade primária para

at..:orêa.<Jí~'TI hDln::J.ní.st.ica

at:ca..,..rés ela e'.'O-

t1l"!1él merrtal:~daJr;: sr-::ccn~-iá-r·ia ~

'J'ais Htc!lta

lidades, segundo ele, decorrem do processo J.e étdapt.ação hurrlêtrle.~ qc.e e o el2.fr)r;JE

to básico para a sobrevivência de qu.aJ.qi?er orqc-uJisrco, e que oonsiste em contco
lar as =ndições de sua própria existê.ncia e b?.m est-<lr (processo adapti:v-o).
o indivíduo com a mentalidade prL'1'.ária 1- vê a si rneSll'o caro sef.JctJ:D.do
do resto do mJndo pela sua pele. Para ata11der sr<D.s necessidades
com os derna.is pelos "escassos

11

ele ccrr:pe'cc

recursos diS}:x:'nÍveis. Dentro desta p8rsp..-::.cti-

va a organização q'Je COl11fli3rtilha desta rnentalidads, é mantida através de

un1

sistema de coor:eração õ..'1'tagôn.ica, onde a solidariedade só existe quõJ1.do visa
a c-:Xplor<?Ção de \~ t.erceiro, e se manJ.festa atravéS da neg:-.2-c:iação àe fc. .vo:t:"es.

Na rf't2ntalidaéle primária., a cooperação na vida or9ánizacional é tida corro
conjt.U".lto de compromissos, tr0.:X:(_s r vit.Õ:cia.s e derrota.s. Entret:r:a1to. nas

zaçoes industria}.s

õ. an-.eaça

de um inirai..go

e.;çte~no ~aã.o

t::n

orgar~~

é tão irr.ediata corn.J

oco=e =mo e..xérci.to e a igreja, para n-obllizm: os esforç:::>s de cooperaç&o ée
seus membros, e por isto ac..Warn sendo alr!€.:açadas [..>ela sua própria maneira de

ser. Grande :rarte da energia dist--endida é canalizada para atividades usadas
para
oontrolar, contra atacal:' e explorar Uli.S aos outros (processo de
anulação}; obediência e agressao, por parte daqueles qt1e na relação do g.:!l;ha-

:.__,_,

rio, onde as relaçô~~s p2Ssoa5_fj a''.Jt.ênt:ice.s prontY...ren; o ben1 esi:ru: r::; a autorealização.. Os indivíduos poc1e..rti e:-zl~ressar sc;;:lS l:xJbmcia.is numa_ atlrosf(::-)·~·a de conf.i.an

ça e r:-tb2:ct.v.ra ~ A organização que •.::...'lnpartilba e incentiva a li:Y2rrtalidade secundária, usa os c:Jntrcles atra·v-és de acoràos nobre· as

J;.~·::!t.s.s

desejadas,. usa o

"feed-backn consto.r.:i::.t?.rne...~tc para g:t.te seus ltte~:lo:::-os dir:i.jarn ;: -._ ·s:t. nBr:nos. A esi-.:c;.J

tura de trabalho é baseada no conteúdo do própr:-io

tr<~baJ..hc·

es·-~

e nãc sobre a

trutura ao }:X>der. os· subordina:lcs vêef:". seus surY2riorf':s corro recursos na soJ.u··

ção dos seus prcbl~~as de tca...l;al~1o. -0 gGrente não é mais \d.sto no papel

àe

autorldade máxma, mas sim, c_ono cat..aJ.izador. e n-ante:1edo.r da co:nu.~J.cação e
conse...~so

entre as unidades

organizacion~.is .

A(:redita que o cresciment:o

p;;~s

soaJ. terr. cono !:r::J.se o processo interp:;ssoal onde cada pessoa fur.cionc. cono
recurso positivo de ajuda

l:rn

r.~:itua.

O nodelo teórico de Shepard sobre a rrent:al.idade secunclâria, serve

corro um perfeito J0'IDO de ümdo para o sisteJ\B de Likert ( 14 )

, onde a cxJoy:~

:t·açao, o ccnhecime.11to técnicoo, pa1.-ticip3.Ç~1o w.s rretas, fluxo de c..':lnTIJnicaçã-::>,
sis·te..mas de controle, etc .. , favorecem o cresc.lJrcrYt:.o

rx~~ssoal

q1...1.e e meJJ:lor es-

tratégia para a eficácla organizacion2J.. "As f.í.rrra.s onde se adota o

siste1n.~

4

exibem alta produtividade, pouco àespe:rdício de rrab.?riaJ., cusb::>s reduzidos,
atitudes favoráveis e excelente relaciona:m-:mto entre sul:úrd.inado e

s1~p2rior"

(pg. 63).

5. 3. Pwgrarre.s_ de: DRq alie.11arltes
Os prograroas de DHH 11r:io deve.tt S\:rr alienantes J:"Cis isto virict

fc~rir

seus pr:L:1cipais fur:darrr..ntos teóricos e fHosóücos. Entreta'lto, não é dif.Ícil
que os próprios conduto:;:·es do progran'.a e profi.ssionais da área ter:J1ç1m

tllTB

visão alienada do rres:rn::>~ Esta visão alienada, tem corro base un12.. crença na ver
dade absoluta das teorias e pressupostos de DFH. Valeria a. pena ci'ca2:

Velloso ( 15 ) , quam'lo diz que "ciência é id'O'-Ologia, na medida em que qualquer corpo teórico comporta

tmB

proposta em termos de visão do mundo .. ll.dotar

urra determinada posição ciEmtífica in'jXlrta nu."!la opção ideológica, e portanto,
na :irrplÍcita eloboração da perda da neutralid.Ede impossível no honP.In" ~ • 3) •
A partir dest.a idéia conclui-se que o cor.hecirrent.o científico no qual

se

baseia o ·oRH, tem irnplicações ideológicas e que o fato de estudannos e anali-sarrros estas teorias, tem sem dúvida, sentido de ---~manutenção ideológica, e que
a sua pureza adve;u o.penas do fato de nos ajudar a 8:plicar e interpretar
fatos, dentro do p-::J.drão. valorativo corrpartill1ado pela nossa cultura e socieda
de capitalist.a

ocide~~tal.

.

f:"~

NTc::-n,
'-•'I

t·c--'c)~.
,~._- J.L.~'·.,..
~'r.t··~·:.:,+·
:::.,.....,·.,.,
12L<1 '---A
A..x.J. ~~ t·•::.;:-,~.·Lc·
~~"-•
;\.1~
~'-··--•-.1......

çao de proçjYanns de Dfli-i na.
que este t.ifO de

prograíl1é~.

~

,\..U.l-V.J
iT":1'"" ""i·.·.i.~?',,·,
"
-''·

e;-npresa~ Ville-t:.e. { J.C ) ~ j;X)r '2-~:_tSf:iplo,

\lisa

ba.sicairt:::ntc:.~

):

considera

a mu.danç..o da fonra de exercer

o

pcX!.er na empresa. AcJ7edi +.J-:t ainda f qLlrJ o st.:".cesso ê.e ta.is prograrrlás se dê

t:::m

decorrência do fato de que eles funciono.m c-;Jmo instrUIY'.s.nto d(3 pro!ICÇa.C)
social aos J?cLrticipcntes que se ide:ntlficarn c..:...:!n os val.o:ces do grup::; de

gentes. Nas pala-vras ào próprio autor est.z. é a sua irragern dos

di:r.i··~

progra'l"'.a..~:

"A psicolO<.Jia de g.cupJs, técnico. racionalizada e~ legit.irP.ada ci.enti·ficanente, de aprerJdiza.g(::J\l de l:.oas rrsneiras e do 1savoir v:i.v-re 1 à. ;:une.r.icana,
tendern a substituir as ·técni.cas tradkionais de dominaçao simbólica
para
C..Onstituir C principal j!1..st.:t:1.'...1'feD.tO }7€10 i."fl.131 OS dirigcil.tt?G e OS quadros
superiores procuram illipar a s:ous sulY.::r-cl'nados {... ) o reccnhecime.Ylto da'~
novas fo.r.rnas de soci.ôJJilidade rela.s quais se exprirnem doravan.t.e, as rr:;laç~s de
autoridade dentt.--o da. errrpresa {e ist..o é :rr.a:Ls evider~cj_ado entre os qcadros
suçe.riores e rrédios do que entre os contrc.rnestJ:-es e orx:crár-ios, mais nos es-critórios do que nas oficinas, etc) . Tudo se pas!;a (:orno se os dete11tores do
IXXIer econôrnico p3dissem

à rec)_clagem psicológica que produzisse.--r, noz 1pEque

nos quadros' a atitude de reconhe.ci.mento da permanência da autorida&~ patro=
nal sob as formas mais ou m~r:os 'parrr.issivas' pele.s q~1ais ela se exprimirE
daí em dia"lte, e secundari2..mente pedissem a atit.ude de repnYJ.uzir reluçces
deste mesoo tip::> nos contatos co.-u os subalt:e.rnos (pg" 7) .

Já admitinos em rrarentos ruJ.teriores a relação que existe entre DHH e a ideo··
l01.;ia capitalista dominante, entretanto, não nos te:n pa.recido que o uso

de

programas àe DRH na ·realidade brasileira t.e.nl-'m. conotações iiTIF-lÍcita.s sugeri.ck.s pelo autor, o que não quer dizer que i::;t:o não fOSsa vi.r a acont.ecer"

D:J

jX)nto de vista da ideologia capitalista, pr.xt:lc:uJ.armente no a:cpscto de relações de trabalho, a al:orda.gem humanística

e urna

evolução s= precede21tes

na

J:ü.stória das organizações industriais, buscando tra.'lsforrrar a si tU<'lÇâo

de

trabalho mnn ambiente rrais adequado i3. reaHzação hum3na.
•
Perro.v ( 17 ) , cc:·i tica a abo:r·daqem htunaJnstica

["-'~-

outro "'
angu_.Lo,

nenos ideológico e rr...Us teóri.co~ I'ara ele, todo dese..rn.rolvimento teórico

!1..:..1.

administração, burc=acia, admin:!.stração cie.'ltÍfica, t.ecmlogia, relações

humanas, com suas idas

f~

vindas e sofisticações tr=Õricas ao longo do

t8tnp:),

não forêàll capazes de iXJr si so, gerar una coritribuição científit::a si.gnifka·tiva. Particularrrente sobre D.O. e DRH, a.ss:un ele se ex'plica: "I• adntinistração deve -;-star alerta para o fato de que as tentativas de realizar mudzmças
através de grade gerencial, t:cei.narcento de s8D.sibilidade, e mes'l!D enriquecirrento e alargamento do trabalho, são provavelmente ineficazes para grande
pa...--te das organizações. A revisão critica das pesquisas em tor'los estes c?JnfOS, nostra que não há evidéncla científica que surortem as afi:rmações

àas

propostas destes vários métodos; aquelas pesqui&l.S nos rrostraram rnui to sobre

psicologia social, rras

pí.JUCO

sobre como aplicar as oornplexas conclusões

situações reais. A t:ala:vra cr..ave é selet.ivid.ade: nõs r..ão ternos nenhum

as

Ctr::cent.cs;

ÇjS'I:. ti.s,

Cr.:ü.i.cados, p::t1idos e corajc--

sys, mas né-s já. sabÍam~s distó j~l há ::m.!ito t.err.r-o ( ~ ... ) . As várias terd:ativas
de fazer trabaJllo e

rc~la.~;;ões ::Lnt:ext_..~s.soais Jt;c.is · hurna.nas

deve

e estllnu1arltes

ser aplaudido, Iv13.s nós rão deverios conf"lll'..c.li-1as· c..um a solução de problemas de
estrutura c1;. corro equivale.n.t.e a de.scentraliz.açã.o ou p--:rrtic.i..pação de~nocrátiCa"

(pg. 13). A crítica de Perro.-; nos alerta para o uso isolado das ações de DPJi,
independente da análise organizacional da mra forma sisb1'1lica. É através
uma abord&gem sistémica que ele acredita que todas U:Drias possam se

trazer algtuna contribctção

~3

ciência do

de

e

U.'1Ü

colrçortam~"lto organizacion~~l.,

Conclt1.i

ele, ai11da neste rr>es!lD trabalho, com sua ag-Jçacl.a visão critica: "Provavelm.:mte te.'TI se aprendido mais em várias décadas de pcs::;uisa e teorias sobre

com:>

as coisas não funcionam (mesmo que algumas delas deverié\!Tl obviamente í-uncio'
nar )do que oom as co1sas
qu=>

fun"

'
' ' ( pg. ..
'i4) .
c1.ona.'TI.

Sem perder de vista as crít:ccas e limitações apresentadas peles

autores citados, gostariaElOS C:e deiY.ar bPJn claro que toda a proposta teórica
sobre desenvolvim<?nt.o de J:e=c:sos humanos, tem corro pressurostns aqc1eles
escola humanístic..a, e conseqüente.lT<'.'!nte, é por eles regida. Foderia;ros

da

dizer

ainda que e.m nosso campo de estudo teitDs urna larga marge.'TI p<>.xa pesquisa e desenvolvimentos te5rioos, o qJe exige

lJ!l'.a

adt:ude de contiimo aprillDrar:1ento

intelectual dos profissionais . que mil:L t:a:n nessa área.

Cada empresa deve desenvolver seu próprio conjunto de prenLissas

respeito de DRil e compartilhá-la ·com seus empregados . GuiJnarães

*,

a.

narrando a

experiência da Xerox do Brasil, citou os pressupostos da mesma oom relação às
atividades de Desenvolv:imento C'erencial. Alguns deles sao:
Desenvolvimento Gerencial é investimento
Invest:i.me.11to:

f (necessidade da errpresa,
situacional,
oontigente,
relação custo;lx~neficio,

v:ínculo a resultados,
sisten-s. de valid3.ção,

sistêmi.co)
O desenvolvi..rrento prorrove a integração ao nível individu_al, so-

cial e ecor.ômi.co.
Autodesenvolvin>e.Tlto: o in.divlduo e agente e não paciente do processo.

*

Q.rimarães, Frederico I•1., 11 Et.apas, I11strumentos e Resultados de um proceso
de Desenvolvimento Gerencial. Palestra proferida no 99 Congresso Mundial

de 'rre:inarnento e JX;senvolvimento, f"J''O - ABTD, Rio de Janeiro, Set/1980.
-Anotações

l)~.!Sf!).n'"\rolv:ixr>:t~:to

rrrantos

é r.e--educú.ç·:âc: revisG.c cl:e.s
a.. rr.ndar:ça d:s ê:.titt;des ..

leve~

r.r;:;:cc.erx;:cx:~s e C0!1.!fü:r-'-~l

C-ere..n.ciar e f.::;;zei.- fc.ze::r; · o ponto rnaJs ct.'lnü!n em toda sit.tki.Ç&o
gerenciar e Gf;ni};:Xe _qer-enciar p..:sso-:1s "

àc

nt; nais fácil 11ascer do que ress'..1Scitar 11 (Hr..:o.r7J:}Gl';g) • O pr<>q.l~ama
deve atuar rnais no sentido de g-er.at· novos gerenU::s de, q,.'le re:for:-~
mular hábitos e atitu::1es negativas atuais , de.:í a necess.i.da.de de
4 dP,.,"-~f~ca-r·a-n o'e .......,-,.1-p·nc-i--1
bom s·isJ-·=>~c:!o
se•.~ ~'cr->,--'- ,,m
\,...
·- LA.-olY-.1. d·c
·'" ·
.=•l•.
'S"
.i:"'-'--......._! -0·-'-•
.J..

i.. •• .J..

..1'

•-

Há um proc€:SGO seletivo sistemática i..'T!pl.lciJcci em qualq:;.er: d:i.nâmi
ca de desc~nvolvirne..nto: o L:.ves·t:jJrtento deve ser feito ·em lJessoa.s

com potencial.
Em matéria de dese.nvolviment.o, o pod.er à.a. influência é mais efi-caz do ·que o p:xier da autoridade.

Desenvolv.irnento Gerencial é interac;e..Dte: não é um ato isolado,
é parte intr~a~nte do Desenvolvimento Organizacional.

O

---.

5. 6. S1.ll1iirio

•rendo idP_ntificado o corro as programas de DRH (e as suas

dema:i~s

vidades) poderiam ajudar no processo de mudança m:g.w.izacional, e tendo

ati

avaH~~

Cb o contexto da enpresa oom o objetivo de definir o conteúdo do programa e

a

mclhor e..stratégia de implantá-lo, devetros durante a sua implantação, isto e,
oorro parte dela, dar oportunidade às p:;ssoas m1volvi&1.S de conhecer e discut.i:c
o processo de que estão participando, visando despertá-los para a i11:p0rtánda
do autodesenvolvirrento, e o quanto isto afeta o sucesso da mudança organizaci.'?_
nal e a criação de um clirra ele autorenovação oonstante na empresa.
A

implantação

Cb DRH

n\llT\a enopresa, exiye dela a revisão de seus

pressupostos, de rrodo a adotar ações gerenciais coerentes, bem corro, id,sntificar o quanto ela a.crecli'ca nos pressupostos de DHH e decidir o quanto ela mtá
disposta a rrodifica:t-se para adaptar-se a estas novas ooncepç5es. Vale a

pena

alertar, principalrrente aos profissionais de Recursos Humarcs, que t.al qual
qualquer outra. abordagem, DRH tem sua conotação iéieo1Õgica, o que Jbe retira a
neutralidade eventualmente esperada, isto é, seus conceit.os e teori'ill são rela
tivos
deverão ter sua valiclade revista ã medida q,J.e sejatn aplicados e"l\ dife-

e

rP..ntes errpresas, regiÕes, países, onde diferentes culturas e ordens sociais
existam.
DRH

é urna filosofia, i.st.o é, uma forrra

de

interpretar

Q

mu:·ldo do

trabalho, que considera.rros carro a mais apropriada~ para o sucesso e manutenção
das organizações, minimizando as diverg&,cias existent.P..s nas relações capi tz:l

trabalho.
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\'.lll

enfo:rue sc'lCio1Ógioo,

Con.stderéU1.do que

:r!..:lS

etapas antE:riorE:s do m:rlelo ohtiver(os i:1fo::...Jc•:::

çoes sobre os objetivos do pl:cgrarn=!r passa:;:-erros a pc.rti.r de agorar a

p~.nsar

sobre o conn decorrpô-los e transfo::.:má- J.os err, i.nfo:rrrações, teorias e e.'{erc.Lcios;
a sere-n aplicados,

q'~e

propiciem a sua consecussão.

Qua11do desenhal'fe's um progr&tk"'lj dE:vcnos atender a dois grup:-s de cbj~

ti:vos: aqueles identific3.dos no processo de
ser conceituados

co~n

m~dan~a

o:cganizaciona.l, que lXldEm

o c1e=e.rvolvilnento de habilidades que perrnitam ao partici-

pante, a ado:;ão de comportrunrcntos e técnicas de gestão rorrpatíveis com a rm.K.1.c~

ça em fom; o segundo g:mpo, visa ta1rbém Je.s<::nvolva· habilidades nos eitpreg&dos, ,po:cém ligadas ao aspecto geral do autodesenvolvimento.
A p."lnderação no desenho do program2,, visando o atendimento dP.5tes

d:>is grupos é muito irrport<:n'~e; pois se atendemos some..11te o seg1mdo o prtxjrêl.ro.a perde sua função empresarial, identi.ficanão-se mais oom p:rogréJna.s educa.cio-

nais e/cu te.rapêuticos, e

f.X)T

outro lado, se r1os fixarrros somentE:-: no et'..s:Lno de

técnicas, perderros oon-tato O:."~m r1cssa função de desE'l1Volviinento, transfo:t1Tk3.r:.d0

o prcçrrant:t em treinan12'x.~-t..o têcr:d.o:. admini.st=ativo. Considerando qr.te as técnica::;
de gest:ão a serern int.roduzidas nos p:coÇj-ranas afetam as pessoas aJém da dirnen-·

são cog:nitciva, acred.i.tarros que o trainamento E'Jn si não seria suficiente para
habilitá-las ao seu uso.
Os pressup::>st:os que orientam a descrição deste m5dulo, estão ao;soci.a

dos à idenU.ficação da~ habilidades a sa·em des<:'.nvolvidas nos pmg-rar-:-as. A ide!l
tif:icaçã.o e quaÜficação de..stas habiJidades, penn.i.te definir oono c-.ada re=-so
redac,ú;ico ajuda no p::ocesso de desenvolvimento. são eles:
.

- O d eser!VO1 v:;...ms:nt.o pessoa

l

occxrre a

_, .. "

. .; .

7

.,

'

•

mt:~-~-HJ~.-9:?,:~_2_2:.!}3-~~~-2~.P.J..la

suas hab.ilid~des intrap8Ssoais, sociais e de gestão; e
- O

desenvolvima'lto destas habilidades 'JtJardam f'..ntre r.:I urra rr,üa<;Üo

de interdependência, o aue siqnifi.ca gue
o dese.nvolvimento ou o blooucio de
-

--""-'-'-'-''--J~

cada uma delas influi nas

dr.liii'..tiS.

Este capítulo serve =ro int.."Udução aos que se seguem, porque

sint~

tiza o oonceito de cada. habilidade, as quais serao descritas e caracterizadas
com mais detalhes nos mesmos, permitindo ainda \lffi3. visão integra,J.a das relc.ções
entre elas. Derronstrarerros tar®é1n, oono o prcgram-::t deve ser analisado através
da classificação de cada a tivida de pedagÓ<Tica no rrodelo cont.eúdo-aol.icacão-re-

-

===='-=·-~

sultado, e ao en=rar, oomzntar.erros sobre algumas crític.as endereçadas às
teorias corrifürt.arrerltais que faze.m parte do oonteúdo dos programas de DRH.
6.1. Etapas da seleç;_ão de conte~do
Ccno já

nos referimos no início dest.e trabalho, a i.dentificação

dos oompone.ntes do m::xlelo qenéri..co, partiu .da análise de programas já exis-

.
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t.<.mtes, d(:;;::: quais procura:t.l()S analisar caàa informação, exercício f~
da dive.rsiUa.
de do conteúdo r conseguirros. chegar ao final de nossa múlise a cinco comr-onentes básicos.
i\tr:avé.s do levantarr:ento bibliográfico, proc:urarros dem:mstrru:_

q..1e

cada categoria U.nha sua real validade fl·ente ao processo de desenvolvimento.
Pe~-:guisams ainda r uroa eventual ordem paJ:a as r.Y::>.sinas, visando est.-J.l:elecer

prio:cidades no processo de desenvolvirr.e,ttc pessoal. Rnt.retanto, _talvez

p-elo

uma
fat.o de que o p:co8esso seja algo integrado, e a suJ---.;divisão seja apenas
abstração teórica, não conseguirros iCe.r..t.i..ficat t.cd.as as relações fX>Ssivei s
entre os .com:_..:x)nslit:.~s ide.nt:Lf:i.cados. Nes·te caso, utilizarros um pouco de '1óg_:!:.
1

ca pessoal'' visando dar urra orde..~, s~.:quencial e de influência a r..:~ada elementoG
Com.'J disse.rros anterj_onrY~.\nt.e, os conp:n-:.er:.tc=s do rtnà.elo se prendE'm a.

cate9or·ias genéricas; qL,.e nos

ajud~?...i.n

a desenh..ar ou avaliar qualquer

pl.\Y.jratno.

de desenvolviw.=nto de rE.-'CUTsos hurnanos. A cada elemento foi atribufda

uma

denominação, rn..w t:ern a preocupação C.e c:riarnns te..rn"'s novos. Neste sentido,

na ITB:i.or parte dos ca.sos a própr::.a bibliografia nos ajudou a designá-los.
O m:xl.elo ide..nt.ifica três áreas iJTIX:>:Ctante.s onde o desenvol.v:i.rr.entc
pessoal ocorttõ e a capacidade do in.dividuo de atuar efJcaZW'JJte em cada

uma

delas, denominarros de habilidades. A conceituação das categorias identificadas c-onn habilidades, visa enfatizar pr .i.ncipaJmiOnte a JX>Ssibilidade de colocá-las e.'Tl prática na vida real. e associá-las a corrportamentn e deserrpc.nllo
r-prontamente diso-Jrníveis (1).
Habilidades Int..raDessoais: estão li.gaélas ao interior do indivíduo, e
prática dele para consigo mes1m. Nos prcgra.l'liill de DRH, est.as habilidades
tendem a desenvolve..r:
aj a visão do indivíduo de si rreS!OCl e do Il'Ull.do, a f->E:rcepçao do pr.2_

cesso de internalização da realidade e da !lBileira corro ele intervém nest:a
realidade, a identif.icação dos vínculos que interferem neste processo perce12.
Uvc e de intervenção. Trata-se apenas de infm:rração sem conotação de

v--dlor. A esta habilidade denominados de- autoconhecimento.
b) a ca.pacidade de decidir: sobre ele rnesnn dentro das JXlSSibilida-des do contexto onde ele vive. Segundo Argyris ( 2 ) , "Pode-se afi=.r que urna
pessoa independente é aquela cujos con-portarrentos nao são excessivamente
dominados pela influência qJe as outras

~:erce..m

sobre ela" (pg.66). A gestão

de si mesrro tem cono base us informações do individuo sobre ele mesrro, JX>ÍS

necessita saber quem ê, e co:ro é para poder decidir sobre dei.xar corro está
ou qual o novo :r-urro

i'!.

seguir, o que rro.-:lifici"r. A esta habilidade de gestão

sobre si meSl!D denominarros de ~ênc~- intral?§'s~oal..

(i3
._r:~

rel.:tícão E::Ilt:cc a aütc.(x:mhec:~r.lê.r:t.o ~~ a CG';fX'd:ênci.a int"Cor_:.ecsoal e
6e mú.tua influência, pois de um :Lado o i.ndivlduo pede decidir por não se i1'71for
W.3..r sobre s1. ITESir~-:. 1 r..:elo

outr:6 1 à med.fda. qt1e não· t.e.nha um referencial

~ob:r.F.:o.

te.
Ila.~~J.id_~cles_.§~~.:.ai_:;: ~

belecer

relaç-Ce~

Referem-se ~3. capacidade do i.ndividoo em esta-

inte.rpessoais eficazes, isto é, t.endo corro produto final

o

alcance dos obje·tivos pessoaiS e or~Jélniz.acionais. A imrortâ.ncia das relações
inteq-oessoais é enfat:tzada por Arc:wris ( 3 ) ,

'a

rredidc"l que o =escilnento pe_ê.

soal depende essenciallrznte delas. "O crescimento 11Êio pcrle ter lug-ar se
pessoa vive

isolada~

Ele deve entrar em contato cem r;;essoas a f.L-n de

a

compr2~

der a si rresnk..1.,- e àest2 m:.õo, poc1e::" desenvolver-se' 1 (pg. 61)

A habiHdade do iadivíduo

eficazes 1 denominamos de·

EJn

est:cmelecer relações interpessoa.is

"COrrlj.:>etência i~nb?.-rpessoal

11

c

A eficácia da cortif>etência interp=ssoal será maior ou. m2.J"·1or à rredida que o indivíduo tenha. desenvolvido suas habi.lid3.des ãe autoconheci.rn;.mt.o,
competP..ncia .intrapessoal e s2nsibilidade situacional. Esta última será defi

nida a

seguir~

Habilidades de gestão : As hiilii.lidades de gest..âo tem

UT\B.

dimensão

.
• . J.nterpassotL.
.
1 que b aslCéllilel"1
.
te_ .1.lxa
~·
.~ l
super.1.or
a~ d a competencla
oorro VéU.:-1.ave

principal nas situações, as pessoas. Ela considera o cont.exto e.m que a pessoa

atua, se c:mrp.::>rta, com to:das .a.s variáveis.
p._ habilidade de gestão, pm'i.:anto, pode ser verifiC'..ada

à roc.->dida que

e. pessoa oonsiga perceber e mcdi.fi.car as exigências das v<rriáveis que
co~Jn

a situaçâo, conduzindo-o ao[> objetivos da ação, oorrportamento do in-

divíduo. Es·ta habilidade se subdivide em:
a)

r~ilidades

para ler a situação nzquilo que elas reauTer.te con-

tém, a qual àenomin?.Jros f>ensibilidade Sitnacional ( 4 )

• O seu desenvolvi--

mento dependerá da eficácia da competência intrapessoal, permitindo

\.1llla

lei-

tura neutra e objetiva das situaçiY<l.S, e
b) habilidade para influir no ambiente e rrcdificar as exigências
das v<rriáveis que o ~- A esta denominarros _gestão situacional

C5 ) ,
A habilidade de gestão situacional depende da qualidade da leitura da situação e da habilidade de relacionar-se c.um as pessoas, que ta"ldem a ser a
variável com mais peso nas situações.
A figura lO nos rrostra cada um destes componentes, bem corro a rela

çao de dependência e interdependência existente entre eles.
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O modelo pressupoe que

';J

desenvolvinento de habil.iüades (resulta-

do) nao decorre s.S do conteúdo ensinado, mas t.:c'1lnbé:n da forma corno .isto
ocorre. O métOdo aplicado tem função estratégka, a medida que o conteú.do
fOr sf só, füde não causar :i...rnpacto suficiente para. notiva.r os inàiv'íduos

a

adotarem as novas habilicb.des.
Conteúdo:
--

to:'lo programa de Dí.lli tem um conteúdo a ser considerado.

As técnica.~ são informações organizadas sobre o ='o ra'il.izar dete.rmina.ia
~

ação. Elas fOdem ter desde

t.'TI'a

função il'.strurr.ental, tal cerro, em;inar a des

crever os objetivos ou áreas de eficâcia do cargo, cu

comport.anl0~'1.ta1,

ensi-

nando as p3sscas a se comr-orta.rem num.'! entrevista. De lT'Odo geral as téc.n!.cas ensinadas nos cursos vi.scrn hc1.bilitar os pa.rt.i..cipantes a sxercere.rn

seus

cargos (normalrcente gerentes e sup3:r:v:!.sores) , de maneira rra.is eficaz.

As

técnicas ensinadas qualificam bP..m os objetivos ~sr:>ecÍ.ficos do pl:ograma.
Os yalores são informações relacionc"!das com os pressupJstos

das

técnicas, filosofia, e mudanças que estão sendo introduzidas na empresa.
Nem sernpre eles são apresentados explicitaJno--nte, sendo necessário uma_ anál.i
se mais detalhada para que sejam deduzidos.
às informaç(.Jes, por sua vez, po.iem ser divididas em dois grupos:
as informações de atuali?:açãc,

qt..re

são agüelas qt..re visam dar conhecj.mento

aos pa.rt..icipantes da mJdança nos objetos da realidade. Alguns e.xemplos

sao,

•

objet.ivos da mudança, qual . a nova filosofia que está. se."ldo adotada, qual
a
ex~ctat.iva da empresa quanto aos seus empregados, qt..ral a estratégia da empr~
-

sa para os prõx.inos anos. Este
viduo na re~idade da empresa.

y

'Jl."UJ,XJ

de inforroaçCes visa fOsicionar o indi-
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ANALISE COMPORTA1'1ENTAL

ç~lo, liderall.ça, m..tdança or~rcmizacionalr e:nr:tqueci.rrento do trabalho, sistexras
adrninist~ativos

e muitos outros assuntos são int:xoduz.idos atra~,,6s destas

t.e"Jria.s qt.Je cc~.e.ntar~m-.:,s rlo_ próxirro s egr.:iento ..
~~to:lo~:

A abordagem do conteúdo de forma eficaz no prcgrama,

dep=nder,§. da escolha da ITiGJcc...d.olc--gia Cf=rta. Autcd.iagnóstico,

11

fee1-·backu, tr~

ballios em grupos, estudos de "casos, etc, detE,nninarão um ilnpacto cc>gni tivD e
em:JCional, que dependendo da intensidade, poderá ou não leva:r: ao ãescnvolvl"·rrento da habilidade. No cap{ tulo 12, seleção de méwJos, co:reni:are:rcs

sobre

as várias metoóologias e corro melhor aplicá-las no prograrw" de DRH.

Resultado: O result.ado esperado da introdução do conteúdo através
das Ineto:'!ologias rnais apropriadas e" o desenvolvimE'-lítD das habHidades,

que

no nosso rro::lelo corresp:màE=>..rn às cinco já rrencionadê.s.

Assim, ao unalisar cada etapa. que CCl!Tl]JÕem o programa, deveremJs
identificar, a qual ou quais habilidades ele se destina, b2m cone analisar

a validade do conteúdo e da metodologia utilizada: .
Em nossa ar1álise, devererros ainda, verificar a sequência existe>>i:e

entre as etapas, de m:x1o a identificar se está ocorrendo algurr.a inversão não
desejada,

COITO

por 8:):emplo, aplicar um exercício que necessita !:>ase ·teórica

fo:mecida antes, ou pedir que o grupo discuta ou "opine sobre a filosofia

da

e,-rp:msa sem tê-la to:cnado conhecida antes. Um bcrn rrÉtodo de análise é o

de

desenhar um ma.pa onde cada segmento (exp:>sição, teoria, exercicio, de-bates,
etc .. ) seja colocado ra orde:cr. cronológica em qu<::: ocoJ.-re e separado

Jc'O:t:'

tipo

de habilidade a que se desti11a. Desta rnaneixa, p:x1ererros identificar
eventuais lacuna~-:;, redundâncias, \'..Onteúéios e í?....,xercícios desnecessários.
Em resumo, cada técnica, lnfonnação, valor e rretodologia utiliza-

das,

te-n

OOITO"

objetivo

aj"udar no àesenvol.villRnto de urra ou mais habilida-

des, e deve. estar dispos"ta

no deco=er do programa, de rrodo que cada

uua

delas potencialize o uso das demais, e des·ta forma é que devem ser analisadas.
, 6. 3. •reorias

C.omportamentai~

Toda base teóriC'.a do prograna de DRH está pautada em teorias
ciência do compJrtamento. P,s teorias são usadas visando desenvolver

da
nas

pessoas habilidades liga<?as a comunicação, avaliações de desempenho, solução
de problemas entre indivíduos, grupos, depéh"tamo.ntos, desc=nhar es"truturas,
mudar organizações, etc. . Para tal,

l11TI

vasto refE>.rencial teórico vem sendo

desenvolvido e ui:ilizado em inúrreras comparJ1ias, algumas com sucesso, outras
não. Lorsch ( 7 l ,

sugere . a necessidade de maior cuidado com os prG.)l:a-

mas .e com o crescente

n:íme~o

de insucessos e. desapontamentos.

ó8

O

quf_~

p:.:de-.1:-:i..:t

est~::x·

ocorren=.o rara le·var a.s empresas a

so? }.';).ra o autor, um c1.os problernas te.m sido o

e.~tt~11à...iJ:,1ent.o

estt.~

insuces

q-.J.e tais técnicas

e t.t·;ori(.:tS ter.~ sido intel.l?:.:.~etados corro ar•l:Lcávcds a todas as situaçi5es, descon

siderar::do circt:u:st-âncias qL1e lX,ssam i.mr)E':e]Jr o uso ade---:tuado das rnes~TGS.
Iorsch, nos dá. tt.'n cxe~nplo:

n

~ "

A premisE>a básic.-..a gue S1l}."'Orta a gex·f?.ncia

ror

objetiv0s é que se as p?.!ssoas est.a.belecere..rn su.as prôpr:ias metas, elas se

::::..;m~

promete:cãCJ com G.las. Entreta..'"'lto, devido !~ nattrreza do negócic cu_ da -::-.ecnclogia., eJn 0.lgL!ffi3.s sit;uaçOOs os erfq_)l'egadcs pcdern t.er rouca ou nenh.ru:na real chance

de cstatelcçer metas" (p-J. 178).
OUtr.c ex.;,rnplo onde a si'cuaçiio nao casa com os pressupostos oa

t.:eoriar ocorre qu.andc· "a persónalidad-s:; do ger-ente não é consistente com o es-

tilo

partic.i.r.::ativo de liderc:nç:a recr..rerido" (pg. 173). O sucesso

da aplic-ação destas teorias em algumas empres~s, continua IDrsch, decox:re
das condições ambientais compativeis, e pela atenção e p;l.bhddade dada.
prograrna. Per cut.ro lado, o :dsco do insucesso dos

prog-ra~ras

ao

é gt'e ao longo

do tG111pC) as geraçces CJ:IJG se 3egu(mt t~m seu entusiasrro diminUÍdo por eles ..
A conclusão irnfx)rt.a..YJ.t.e

e CfJ.e

cada situação

é Úl1ica, e para cada uma

delas trrna teoria ou ir..st.rurne..r1tC' de gestão si tuacionaJ. será a n-e.is aproprlé1do..
1~ un.i.versa.lidade das teorias te-n sido criticada,
ar~alisada

à rreclida cru.e cada teoria

e

e são verificadas a.s :U.mitações de sua aplicação universal, cono

o caso da hie!:a:cquia das nec..essi.dades de Maslaw ( 8 ) , e da t.eoria de

e

dois

fatores de Herzberg ( 9 ) •
i\. escolha destas duas teorias c'OTIIO exemplo

é proposital, visto que no

n;eio

empresarial e acadêlnioo brasileiro foram as mais difu'I1Óidas. T.rewa.tha e
Ne~·1p;xt

( lO ) , avaliando tais tc..-'Ori.as, concluem que no primeiro caso ela de-

veria 1:econsidera.r algu.'1S (]e seus pressupostos em função da possibilidê<.de

da

superposição das .necessidades, rigidez da hierarquia, esçecificidade cultural
das necessidafles.

Quanto a teoria de d.o:!.s fat.ores de

Herzberg, os autores realçam as críticas feitas sobre, ... "metodoJ.ogia e
incoerÊncia com a evidência passada quanto à sati.sfação e =Uvaçf'IO do e.rr"oregado1 <pg. 421).
A

necessidad~3

de enconJcrarros as teorias cert.as pna as situações, e

evidenciada tarnbé:r, por Perr01•1 ( 11 ) , ao que ele denonúnou de "Seletividade:'
O uso de teorias deve ser prececUdo do esclarecimento sobre as pesquisas

e

condições onde as descobertas e propostas apresentadas tenham dc-JIDnstrado result~dos

positivos ou não.
Outra questão que merece ser avaliada refere-se a diveJ:·s.idade

de

teorias desenvolvidas sem a preocupação do estabelecimento da relação que exis
te entre elas. Lorsch ( 12 ) , denominou esta situação de TOFRE DE EJ\BEL, e

a

descreveu assiln: "l..lrra dificuldade ( •.• ) é que cada estudioso (ou grupo ce
estudiosos) desenvolve sua própria
IY.JS

lins~agem,

e faz

interpretBções baseadas

seus próprios valores, pressuposições e çesqu.i.sa sobre o =:rpcrtamento

:inê.i.vidual {. ~ ~) Di.f~.o"?.x:·errtes estudiosos usam difere.ntes :cóttüos para de:.;ignar
o mesnn ccnteúdo. Dado q-ue ;_L~~""lum de.les :relacione suas ir1é:Las co~n a~:; dos

,,

-

demais: un:t Torre de Ba:l:el acadêmica se desrnvolve. (fAJ~ 176). Esta si·Lu.açâ.c

é muito evidente se

toma:r.ní').S as diferent:es teorias de estilos comfort..éJlne:-i-

tais, e buscarmos a relaç~~o exis·Ce:.lte entre elas. Afinal, q ..:~.i~.l é a relação
existente, p:.")r exemplo entre os estilos cc:nporteutentais e teorias ;-lssociadas

a lideranças tais conD: 9 .H 13

~ torra

e cont-x'ola ( 14 ) , dedicado ( 15 )
Pai. crítico ( 16 )
, Autocrata ( 17 ) , Ti.po A_ ( 18 l r AI ( 19 l
20 ) , 1\sserüvo ( 21,) r "DJ:"iving st.yle" (22 ),
estílo con-tigê.ncia1
Siste111a 4 ( 23 ) r Teoria Y ( 24 ) e out:ros.
Frent.e à ~ve.rsidadé te5ric:..1., a restriçc~o da aplicabilidade tLniver
sal e a d.i.versidade de situações, seril necessf,:do que o programa de Df-<1-I desenvolva nos participantes um sentido critico sol::re a utilizaçiio da. contribui
ção das ciências do comp::>rtamento, evita•1do torná.-las verdades absolutas.

6. 4. Sum&::io
O

conteúdo a ser d2finido e escolhido para o programa, deverá aten--

der ao desenvolvimento das habilidades de gestão situacional,

~J<::nsibil:i..:hde si~

tuacional1 conpetência intG-:pessoal, competê.ncia .i.ntre:.pessoa1 e aut.oeonhecirrcn

to. Este oonteúdo r:oderã ser introduzido corro técn.i.ca.s, inforrrações e valore:s,
mas dependerá dr.:t m:mei.ra OO!lD é aplicado (metodologia) para ajudar no deseiwoJ.
vimento das habilidades (resultados). Nos programas de DRH,

Ui1t

tipo de conteú-·

do mui to utilizado, são as teorias com;_uort.arrentais, que devem ser adot<Jda•õ O:'m

as devidas precauções, evi tancJ.o generalizações perigosas e inadecr.1adas às
diver-sas situações que vivem as dife.rentes errpresas.
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7 .lo Conceito

t

a hvbilidade de nn.:..'l(1.ar as exi.gências dos el~:7me.ntos contidos

dete..1111inada. situação, de

a aum:mta.r a eficácia da ação. Esta definição

fo:tTIIa

foi adaptada de Heddin ( 1 )

nunu

q1.K~

1

a usa especi.f.icament:e para o papel geren-

cial. Entretant:o, o conceito de Reddin ê rrais a'Tlplo e pode ser aplicado a
qualquer sih:ta\~0. ·No dia-a-dia das pessoRS 1 e não só dos gerentes,

estarros

gerencianão as si.tuações da.s rreis ve:rriad.as. A IrE:e que g·c_::...rencia situações com

o filho, o técnico com o operador da m-lquina 1 o ge::::-ente com seu superior.,

o

indivíduo com sua conta bancfrria. e-r:c •• O conceito de gerenciar situações; e

mais amplo do que

r:) r(~iacionamento

interpessoal em si 1

JX>ÍS

as variáveis relevantes t:"'Y.istc-ni.:es na situação de t..raba.ll1o.
indivíduo t2.1.-n m.-:li.s ou menos sest~o si tuacional,

considera todas
o

J~ssirn,

à r:-edida que eJ.e. o.:>nsegue

influir ne.stas variáveis que conlp.)êm a situar;ão, rrodi.ficando os pressu~st.os,
expc:.--cta.tiva.s e

nc~cessidades

das mesmas, no sentido

d(~:

dirigi-las para o

obj~

tivo c1esejado. A habilidade de 9estão situac.i.or!al não é suficiente p;'..ra garantir a eficác:la da aç.3.o, isto é, a consectu?são dos objet.ivos subjacentes à
açao. Isto ocorre ]X)rque o individuo pode ter urna grande habilidade

r:'lra
gertr si·tuações, mas nao identifica quais sao as variá"'".,.eis rnais relevor1t:es,
e portanto, usa toda su.a habilidade sobre &quelas que não o levarão aos obj~
tj.vos. Por outro lado, c>n quase todas as s:i:tuações, a variável "pessoas"
está envolvida, e r:or isto, a gestão sihvicicnal. depende da qualidade

das

relações interpeswais.

TFx::NICl\S
IN'lRODDZIDAS

SENSIBJLIDP.DE -,
ITUACIONl'L
--·_j

lco.MPET!':N.
'· 'CIA
~l'JERPESSOAL

.

.
/

].....,.. ·

I

IGESTÃO

J

_.....;>j SITUACIONAL
......

.
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A gestão sit:uaciona.l é o objetivo final do programa e os pressur:ostos
que orientpm este capitulo são:

'1"'•

'""

t.t:abalho.
-.!;_~estão situacional

é

f\.1n~o da habiJ.i§ade. na co~~~~

:?,ão e:.E~O das_~~_s:nica~SQrlçgJ..._!os e valo~es_s].le são instJ.:LLt.entcs do desenvo1

'Tllnento e Il~clança organ5.Z§f.:-i.onalc da roa leit~w~·~_fl_ns situa.cr.,es (sensibtJ';.;Lda_~

de si tuacional) -~ da gualida~..§..l'elaciona'Tentcos interressoai'LJÇoJ:ll)Xt§.:::c
cia Interpesso_eJ.J .
7 .l. 'I'éCl'licas de Gestão de s~~
Se um progrmna se subdividisse er:-, rródulos específicos para o desen

volvimento de cada habilidade apresentada no :rodelo, poderíarros dizer que
rest.aria para o módulo de gestão situacioJõ.al, a introdução das técnicas e .in
formações adicionais que permitiriam a gestão, de situações específicas, aqu~
las que estariam ligadas a facilitar o processo de mudanç.a e desenvolvirrento
organizacional. A seguir; a título de exemplos, apresentaremos algumas utili
zadas em programas de DRI-l:
Avaliaçâ0 de dese.rrrp<'....dlü e est:imat.iva de [Otend.al.
Dese.;·wolvirfY?nto de equipes de trabali1o.
z.',elhoria da qualidaãe de vida no t.rabalho.
~1inimização

de resistência à. mudança.

'Torrada de decisão (processo decisório).
Enriquecirrento do trab3.llio.
Adm.inistra.ção do

tert~.

Desenvolvimento do relacionamento mter-di.vi.sões.
Administração por objetivos.
Gerenciarrf'.nto de confH:to.
Gerenci&<en~)

de situaçoes onde haja problemas de saúde.
(drogas, alcoolisno, saúde mental) •

Outras.
Nos programas desenvolvidos por Porras e Andersoa

2 ) , os tópi-

cos escoliiidos foram:
"M::>tivaçao do empregado que está tendo problenas de desenp~nho.
Lidar com quej.xas de empregados.
Diminuir a resistência à mudança.
Ganhar a. cooperação. de outros supervisores,
Obter o comprom3tinento para as netas de desempeJõ.ho.
Resolução de

probl~~~

com o superior.

Reconhecirrento das práticas do traballio seguro.
AUJTentar o dese..111p211ho através do reconhec:L-r.ento.
~lelliorar

a frequência" (pg. 69)

74
Os prog:.:-arnas desP. .:rrvvlvidos p..,;::: H.add12r1n c

~..:'c,J:y-cm

( 3 )

, tinham

corno t.ópicos de gcst..~o s:l.tl..l&c:tcnal, as ·2í1tx::;v.i:::t..:ts de d.i..agnóstico, o tratc.l-

rrent.o de sitUctções d.J...sc.iplt:rú3Xes e CfJ.eixas, desen..~rolvime.nto de er..ruipes

de

t.rabalho e J.iderancas de reuniões, pen<uasao.
Como p::de ser observado nos

i?Y.P.lTl]:ÜOs acj1T1i~,

a1gu.rn::t5 vezes a habi-

lidade de gestão é bo._m específica e deve est.c1r a.sscciadéi a pJ:oblerr.as
contexto de urna unidade de trabai.ho ou xnesmo da empresa como um todo.
ta.s delas p..?deriam ser_ classificadas ccmo um aun!ento da eficácia -de

do
~lui·

gestão

de w.anei.ra geral, de modo que o resultado da melhor gestão, viria m.i..nirnizar
a deterioraç.·ão ou gerar. o incremento da pcrfonn2nce orgru!izacional.
Algumas vezes a gestão situacicnal se conbr.cle can a competência
inte>:pessoal. Isto se dá a n<e<'!iàa que a s.ituação de trabalho em foco
reduz.i.da. a ap2nas as variáveiS

~ssoas.

seja

Quando isto ocorre, há o risco

de

po....rde:t:11'Y.)S de vis-1:('1 o irnl.xtcto que a tscnolog·ia, as norma.s C2 organização, et_c,

rxdE:.m estar ca.usando à. situação.

7. 2. 'rir:os-· de eficácia
O conceito de eficácia ·está intirnamente ligado a gestão_ de c~itua
çao. ~ através da rr.ensuraç.ão da eficácia qus p-...>delr:)S vei:ificar o alcance dos
objet.ivos de

dete~1ninadu.

ação. O· D..Jnceito de eficl.ência, por sua vez,

nos

define o g-.cau e.'11 que os recursos foram consurn:i.dos para se obt8r a eficácia
dese:jada.
Entretanto, para mensuraL'll1Cs a eficácia necessi têUTtOs saber e;.-uaJ
o~jetivo

subjacente à ação. No qu?...dro abaixo 1 apresentarros algrt11s ttpos

c
de

eficácia, qualificados pelos Upos de objetivos nelas implícitos. ( 4 )

Objetivo I característ.ica

Tipo
Eficácia

Ar~ra~te

Derronstrar ef.icácia/p:mtualidade, ffi<C'sa organizada, decisões rápidas.

Eficácia Pessoal

Satisfação dos objetivos pessoais .

--------'-------------------Eficácia do Líder

Satisfaçã.o dos objetivos do grupo.

Eficácia Gerencial

Sati.sfação dos objei:ivos da posição;

,. . ·i t'...x,_
1-- coec: 1
Se avaliamos nessa::.) reaçrv..::~.(---:
- ._,.;__ - ,;s ..:..-.
,r
~

~·-

sempre o que ocorre e a. gesi:.::-lo si tuacional. Partindo do p2"ess;J.f:'Osto que

o

desenvolv·.i.Jnr~:cd.:o

a

da gest.ão situaCional a.txCtvés do progr2nna, é

~

de obter

eficácia do nosso trabalho, da nossa r...osição 1 a 'Jaried.ade de reaçCes podem

ser classificadê.s em:
Mar..iJ?:ulação Situadonal: Quando a si.tuaç-ao

é dirigida

para at~

der as próprJas finalidades pessoais (Eficáciá Pessoal). Neste caso, a

nova

estrutura, o novo plano de salário e beneficios sera. desf.mvolvido visando,
um rr.elhor cargo e remuneração. "pa:ra mim", e não o desenho estn1tural

atenda as

neces~;i~des

da enpresa,. ou o sisteroa. à.e remtmeraç.ãó que garanta

salário justo e àdequado a todos os cargos.
Controle Situacional: Ele ocorre quando o .tndivíduo tem do:raínio
sobre os elementos situacionaisr
e estilo. Este ti}.XJ àe lfr;est.ão 11

rroldard.o~os

é muito

às suas próprias exp2ctat.ivõ.s

e.r~contra.do

em empresas presidencia-

listas e países de regirre antocrático.
Confol.'T!Úsrro Si t~'l.cJ:9!1al: Ocorre quar,ào o indi"vl.duo se deixa levar_.

pela situação, adaptanõ.o-se aos elementos situc.cionais nela eJo:istentes.
eestão Situacional: O conceito i.lll'Jlíc.i:tc na gestão situaciona.l, e
que o indi""lÍ.duo não

tem

poder COinJ..Jleto sobre os elem2lntos si tuacionais

enpreende UIÚ ·eSforço de gestôC?

rara m:.x3ificá-l.os

no

rllii."O

dos .interesses

e
do

seu traball1o na enpresa.
A adoção e/oo a nodificação pelo indivíduo, e o tipo da inte:rve,--rçao sobre o amb1.ente, dependerá da sua decisão pessoal com base no valor
que ele atribui_ a razão desta intervenção.

7.4. sumário
A habilidade de gestão situacional deve e.star relacionada com os
objetivos do programa, isto é, o participa11te deverá desenvolver habili.dc"ldes
para gerir situaçÕE'.s que estejam relacionadas direta ou indiretamente com as
mudanças que estão sendo i11troduzidas na enlpn>-sa. Todo indivíduo, qJando
decide influir em determinada situação, deverá ter clru:os objetivos

e rr.etas

a

alcançar, e pa-r:a tal, ele dev?..rá rrodificar as exigências das Võ.Yiáveis situacionais mais irnportantes. A gestão situacional não dEo.-pende ape.'1as da j.ntençã:-J
de rrodificar ou influir em determinada situação; ela pressupÕe que deva haver
urna boa percepção das variáveis mais inp:>rtantes (sensibilidade situacional),
e qúe seja esrolhida a rreThor est~tégia para nod:ificar suaE. e:>.:pectativas. No
programa de DRH, a

estratégia é sugerida através de métoàos específiros (acJrrr.h_

nistração do temp:), de ronflitos, ·técnicas de "tearn--building", etc •. ), que
devem ter sido pmv.i.arr.ente testados e rorrprovados com:) l\lé0.s eficazes, ~~Jitas

vezes r as pf:ssoas ncost.mnad.a::.)

não percebem qt.::2 eles nãó· sã~·) ü.dE:'q'.:l.ados para. sers11 ttsac"ios 0m todas

&k">

si.t.ua·~

ções, ou rresrto, qu.e as s.i.b..w.ções {a..s VG;ri2.. ;·eis) s·e rn:xlifi.cam no terrpo,

('~xigi!_~

00 novãS estratégias àe int-2.rVetJ.çdo,

REE'ERtNCD\S BIBLIOGRÁFICAS

l-

REDDll~, \1,,1. -

OrganizatJ.onaJ, Effectiveness Program, Training anCl.

Developinent Journa.l, .June/i9'79.
2 - PORRAS 1 J. e ANDERSEN, B. - .!:~myinSJ !'B~,?-ge:r:~&J- Effecti.vene~s t11_;cGu.gh

rrodeling:i>ased traininq,

3

RA.CI<H.ZV:~,

Organi.zational Dyna.rr.ics, Sp:ccng, 1981.

N. e 1.-DRGT--ü\f, T. - Análise C:Jl!E:;rtarr.ental en1 'r:cei~a.ment.o

M...-Gra\·1-Hill do Brasil, 19 80.
4- REDDm, W.J. - Eficác_i.a Gere.11c.ial- Ed. Atlas, S.Patüo, 1975.

.

8 .1. C'..oncei to
Tcdas a:.;

situa~;ê:::s

sao

c:0:-,1f::o~;t~s

por inúmeras w.r:i.á.veis qL1e se l:e-

lacion?Jn entre si, e possu2m urn valor, imi_:..'Ort,çl.nc.ia que será mr.rloJ_:- ou

lrE:ncr

em função dos objetivos da ação. Cê;da situação },>'.:)r sua \te~: é CUferentf~

das

demcis, novas variáveis assumem pesos .e llrrportâricia. dife::::-entes, outras desa

Esta d:L'1âmica do contexto afe1.:a sig:1ificat:lvaJTP...nte o sucesso

da

gestão situacional. Segtmdo Redcl.:ir, ( 1 ) , a. eEcâcia de qualquer C..'"lmport:arfe!?:
to depende da situação em que é usç.do. Por outro lado as pessoas ao longo do
térnpo te.nde.""tl a. se acx)st:urnoJ:- com a.s situações, não rrais discri.minc. ndo as va-·
riáveis que nelas estão contidas. Passam a t.orna:r certas situações r.-:=lativa.~

mente estáveis corro mXi.elo,

•3

passõ.m a gerir toà.as as demais a partir tlac_.rue··-

le referencial. lô: certo que, dependendo da sorte de se encontrar situações
semeThantes àr.ruela, o :i.ndivíduo pcderá ter maior ou menor sucesso. Ent;reta.nto,
não

é

esta. a perspectiva que terros da e..-rrpresa conternporâ.'lea, tão sajeittt

As

influi'incias dm1 conte)(tos onde estão situadas. O desenvolvimento da sensiL3.liuade situacional é fundam?.ntal paYa estes a"Cbientes mais corrplexos e sujei
to a mutaç.'Õe·s. ll.ssim, os objetivos deste 1n6dulo são: 1) sisterratizar o pro-·
cesso de análise;

2)

despertar os participantes para a co;-nplexidade

das

situações; 3) ajudar na eliminação de hábitos perceptivos e apre.nder ontros.

Nossos pressupostos que orientarão a descrição deste segmento se.o:
- Cada

situa_~

contém vari..áveis que necessita.-n ser identif:i.-

ç;il.Qas e ponderadas para_gye se wssa efetua':: uma boa qestão_;;H:uacic!:§l
:>Obre elas.
- A sensiliilidade situacional se éUnolia a rnediàa que o indiví·-

duo a:lllnente o se];\ ref,,.enciaJ. sobre:
Modelos da realidade (teorias, processos, lÓgica)
As pessoas

Ele mesmo
Quando ternos claramente determinadas as situações de trabalho em
que desejamos ampliar a gestão situacion3J_ do participante do progra~a, será

também possível. ider1tificar quais são as variáveis mais comuns e importantes
~Je

nela estão pres~'1tes.

cupação }.:Blo de3en_v-olviríli2.ri~O dé S1Ji3. ::;ensibJ lidade sit·.~.:c.çional corro úrn t.:.cGD 1
corro form::.:. ds~ c.n.un::.mtSJY..

0.

<::ftcácia do dç;st?.rr:r.~e.···ino dos àiv~::r~sOs papéi;.;., 1\n~?liar

a stmsibi.lidaae sJ~u~;::io:1~·1l ~'igr.Lif:i.ca <1:11: rnai.s at.enç-ao ~:) a~i.ente, p:xi..s

con"C expl.ica h8ich (· 2 )

11

de aten{~i1o:! .~ que se ni~o se ·der atcr1ção
(pg.28)

rH3.bHidade:;:

I gr:;st.êo

;~---l

·t·uE. CJ.ona
·
1
.

s~

l~.ntroduzi<.1as .·
I .

.

.

.

h

altpna "coisa., errta. não .~xiste 11 :

.Jiden'dllcação.

~- - -. - - - -

· ro.ls
·
var1aveJ..s

~

comuns e irtll~)rtr. .ntes
.

·

--------------·----~

.~

das··-~
I

que constam de$tas

L~~ç~---"-··-···----J
A lÓgica que rege o processo dedutivo C...:"l aná.lise da .s.ituaç&o e e.."<tensi\tu, n:1.o so ao desempenho dos programas, mas. também ao pla:r..ej<;L.rn5:1to
ação individual, isto é, 1i rrredida que algurra gestão seja necesi:S<~.r.i3. 1

da

cada

individuo analiSa a s.i~uação e est2h:üec2 o qu:"td.rt; êe varj_áveis a elas ~r

t:encentes.

Bjur ( 3 ) , 8}..!?lica que as pessoas arJrendem a ler

se"t.lG

cont:extos

na infância 1 e supoem que a habilidade de ler situações é relativamente
int.uitivc., funcionatldo )Xlr si só a medida que elas. crescem. Por out.t·c lado,
existem ·pessoas que ac:reditam ser a
ou seja,

11

0

aprer~dizagem

que realme..nte aprenderrcs são

regra~

da

si~ua.ção

het"S:."Ística,

ressoais e jndividuai.s 1 para.

descobrir o que est..á ocorrendo a nossa volta, o que é !].Orma.l e ano:t:rnal, r2le
vante ou trivial e o que exige atenção imediata. Est:e tii=O

d~

conhecirn6."1to,

ao que parece, re~is:te a urna sistenatlzação, fOrque é id.i..ossincrãi..:ico, diferente para cada indivíduo". (pg. 102) E.'lu·etanto, estas per.pectJ:v-c1s têm

se

de.rronstrado falhas )1 medida q.J.e -<3s experiências àc!t'Dnst.raram ao contrário,
isto é, as pessoas podem aprender a percel'J8r fatores in;p:>rt<mtes do seu rreio
ambiente e a eles reagir.
O sist:erra pérceptivo hunar,o, cont..í.nua Bjur, t.t?..m limitada capacid.'l-·

de de notar ou pP-Xceber os detalhes do contexto. Para
duo t:ern lilnites percepUvos, que apesar da

Sll"

í~eick

( 4 l , o indivf

pretensão' de agir rc.ci.onalrre!:l_

. 'do na sua açao.
,_- ...o d e respostzts que
te, e~ 1'J.llUta
Ele possUJ.. um repen:.on

;:;.)~··a-:?.()
C·o>::l--.:• V '5: . I

D<:?.S ...
.\

soa Be ut..:iliz.s. Cesi:e rere:ct.ô:r.i.o e suas conse..J_uêr:cJas
1nssnn.~

11

~tra

a

oJx:..;ervaç~o

da

l...S p·cedis,Ç):::sições Pf:.!.::c":eptivaB .s~io ex-~l.i.c&ções prontas que. o ato~~

lev& de uma si·tnação para a o1.rt.ra' 1 (J?:~. 39), ass:i111, i.~S pessoas vêem aq~.Jilo
que

e:-~stao pr:c~-uad.as

para '\te:c.

l-:nt"t"etanto, grancJ.e parte dos elerrc=ntos contidos nz1s si tue.ç,~&"~s

saG
I

desnecessários a atenção, e sz decid{ssô1KJS esta-r ate..1to a todos eles, at_ya~vés dos ncssos cinco sentid:>s, o univ~.:r-so se tor.naxia. para nós t:u"'l'a confusão
a.t..ordoante .. ( 5 )

reaprcnder outro3 perdidos no pror....:es3o de
Bj\J.c ( 6

l

cresr.~irrtento

descreve as con.:lições bâsicas para ccr<;preensa.o e de-

senvolv:irr:ento dos hábitos p2rceptivos;
Befe:t;:.e~_iais

Erceptivos: O ref"'rencio.l é ao nesrro tr~ capaci~

dor e limitador. Permite-nos identificar \Jm objeto c1a realidade, rras

p:>r

outro lado rondiciona esta realidade ao nosso ssgnf'rra rrental cp}e nos
pred.tsçoe a uma perspectiva única de observ?.r os a.c6nteciW2ntos.
Intencionaliclade da porcepç8.o ~ Pe::cceberrc;.; as coisas Ltpenas
In..=Klida em qtle

pretende.ittJS perce.....hê-las., Esta seleção está determinada

rv~

pelas

r:o::essuposições e rondicionamento do observador.
Teorias e }'ré-teorias: As teorias e m:x1co.lo(" explica:rr. com as co'csas
fulcicnarn em U'Tla organizaçao e nos ensinam a

en~atizar

t.c.:rto, que as teorias dize.m ser

e r:or outro lodo, a px·esta:L-rros

·i.mpo~ntes;

algumas partes do cr..::n-

JX)UGa atenção a outros fatores por elas oor.siderados ='.D não relev<Jntes.
Linguagem: As pessoas tendem a esquecer qt.tP_ as pa.lu.'\lJ:"<lS são apenas

uma forma de expressão simbólica das idéias. A express2ío inadequad?. da.s
idéias através das palavras limitam o seu conteúdo, ga·ando uma limitação peE_
ceptiva, manifestEtda através de rral-entendidos e q1:ebra na corm.uücação.
Autcr-ilusão: Todos atos interprc,i.:ativos e perceptivos giram

em

tomo do~ e à medida que o individuo est.abelece uma auto-ilusão, ele passarã a olhar a realidade através dela, de forma senel.hante ao que ocorre

c.o

adotarrros uma ou outra teor.ia.
8.3. Insensibilidade Situacional

'A medida <,_'Ue o inãi\rlduo reage de forma consciente ou inconsciente
a ler e jnterpretar as situações de fama rrais objetiva, denominarros esta
reaçao àe insensibilidade situacior.al. Apesar deste assunto ser objeto esp;O!cif'ico dos nódulos de competência iiltrapessoal e aut.oconhec:LrrtP.nto, dada

a

sua imp:::>rtâ:1cia ao desenvolvimento da habilidade de sensibilidade situacicr-

Lal, dE~\~''2IiK)S con.:entá-lo aqüi.

A complexidade or·ganizac.:Lancll tem e:-:::.igido '..·1ma consta.nt..e atual.i::a
çr-:z.o das pessoas sobre a d.:tnBnüca do C:)'IPf?fJrt.i=uP.:--;:nt.o org·an.izacionai, ist.o é,
Cont)

se comt:artam as variáveis

')rga.rlizacicr-~a.i.s

ta:i.s c.:orro:

estrutura~ comJ.J.r.i·-

caçoes, processos de proà.uqão, sistenus adrrd.nistrat.tvosr infonnação, tecnolo

gia,

~ssoas

(inclusive c próprio ind.iviãuo) e mdtos outxos.

Cada gerf>.nte ou administrador necessitE! estar co:JSta11temente
visar1do

ampliando o seu referencial teórico sobre asrectos da realidade,
p:xier entender as mudanças na dinâmica nela exist.ente.
A decisão por

Wllil

constante atualizaÇao pessoal (corrpetência ir,t:rêl.

pessoal) pode muitas vezes ser prejudicada por certas características
pessoais que o indiv-Iãuo precisa ri..zlhor perceber (autoconhecimento), Assün,
perc~

o processo per.ceptivu deve também ser estimulado, para que o indivíduo
ba melhor a sua rra11eira de ser. Correnta Rç-ddi.r. { 7 )

razões 1

"Por uma variedade de
esta.ms algumas vezes inoonscie...11temente desintr~ressados em efetuar

um cliaS:l"llÓstico situacional váliàoe f: }:.X>ssl.vel que, se fizéssenns vm di.a.gnós·-

tico realístico, descobriríarros coisas que não apreciarlarros, ou que

sirrple.:~

rrente não desejarros conhe:::a·, ou que não sabem:Js co~trolar". (pg. 151)
A m:xlificação da estrutvra perceptiva é portanto um processo inter
no e que p:x1e apenas ser

estj~<U.Jlado

externamente, por exe<1plo, atravês

da

apresentação de novas teorias e rrodelos aplicáveis aos objetivos do progra-·
ma. Isto visa basicarnen1:e rrodificar a

inb:~cionalidac":e

da percepção a·través

da transformação dos prp.ssupostos e valores atr.ibuidos à situaçao

ffi,

foc.o.

Pessoas com lim.it.ada informação, sisternas de valo:res arcaicos e rígidos,
pouca autodeterminação, autogestão, tenderão a manifestar un~a mai.or insensi··-

bilidade situaci.onal. Romper esta ba:creira
expressivo

valor

sismHca apropriar u:n

a esta at.itude de abertu.:ra e estar dtsrost.o a gastar

~?..nergia

e

recursos na sua obtençâo.
'Utilizando-nos de ccncei tos de A."l.álise Transacior.al, dir1arros

qDe

e .necessário ampliarrros nossa ser.sibilide.d.e situaci.onal, e para tal, necessü&.rros de

=

Aãulto sadio e be.m àesenvolv.id.o. Um maior n\lll\ero de f>.xperien-

cias vividas r.os rossibilita desenvulver um conjunto de informações cada vez
maior, que por sua vez, amplia o nosso Adulto e rreJJJ.oram a nossa se.."'lsibi.lida
de situacional. Entretanto, se estas experiênci.as são absorvidas por

um

l..dulto contaminado, que não se p:mpôe a reavaliar conceitos iUlt.eriormente
. ·-"
.t ar:e
' l ec.:!:_
.
forrna.dos, tenderenos sorrente a reforçar os va1ores e atJ..tnues
pre-es
dos. A situação é rrai.s g1:ave, quando estes valores e atitudes não foram resultantes de uma opção própria da pessoa, mas do pr=esso de inculcação
que foi subrneti&-, p:>r entidades pc-,rentais, quando possuia um Aãul.to rm.rito
fraco.

a
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t•luitas vezes nos

·

n~portanos

a dados da realidade corro se

fosse.'1l

nverdades absolutasu, sern contudo haver evidências sufi.ciettes para

est.a.

nossa conclusão. Est.e tipo de erro pode_ oco.crer quando passam::>s a assuwir

inferências corro daàos concretos. A caracter.ístiC"...a básica das infexê..tJ.c:i.as
a falta de dados, de m:>do qu8 nessas conclusões sobre os fatos são t~radi.l.t'
com base em probabilidades de erro. A infl~rência irrq:>lica ·. tira...rrros

roais da realidade, isto

e,

algo

além do qcle foi observado.

A inferência em si não·é negativa, mas necessi1:<·1 -'2star claxa

de

nruo a não interferir na finalidade da nossa se:nsi.bilidade sit.uaciona1. Deve
mos porta11to, checar os dados, de rrodo a verificar se as infonnações que
dispom:Js são suficie:1'ces e r:;-ertinentes para a é:onclu·;ão extraída deles,

O'.l,

caso c:ontrál:-io, estarmos conscientes da inferêr.cia que est.c.rros faz::ndo.

l~as

atividades aclráinistrativas a inferéncia é u:na necessidade constante,

quer

seja no planejarrent.o ou na criação. As diferenças ftmãa.'l'.e."1tais entre inferir e
observar citadas por Hoyle.r ( 8 )

sao:
Infer€ncias

Observações

1. são feitaS pelos nossos
dos.

se~'1ti

1. são exte,':lsão prováveis da
nossa observação.

2. Ficam no limite do observado.

2. Tem o lirri te da nossa imagin::_
çao.

3. só pode1n ser feitaS pelo observa
dor.

3. Podem ser feil:c"'s por qualquer
pessoa.

4. Estão mais próximas da certeza.

4. Estão no can'f'O da probabilic1.~.
de.

O p~:ócesso de · ESF·eciu1ização profissi.onal leva _os t~cnicos
aêiministre.dQr(=s

a a1·;.alisarc:m os probler.as da organizaçã.o sernpre a pru--:t:.ir do

seu refeJ:encial tL.Órj_co d!:z
!~ão

e

s~J.a

especialic13.de.

é raro c onfo::rue p:redomi.nante tecnológicp na solução dcs pro-

blérras r parece..-'"1do, à vista dos ?.:na listas,

ou a 1rontage1n da nova estrutura

qtl€

a racion:"'tlização de

l.lli"!.Zi

ro)c~na

p:>r si só resolverão ,a disfunção toda.

Se

isto fosse verdade, ter'f.am::>s hoje quase que a totalidàde dws empresa"' pril!la!2.
do pela prod'J.tivid?.de e sucesso, at:rav0s da ação ãos ~r·gãos de organi?.a\;ão e
rrét...rxlos. En:tretan.to 1 corro sabemos·~ outras variávels i~em que isto oc.."'rra ~

A rres;na. parcialidade se dc'l quando técnicos da árec:1 humana arialisa'r. tais pro-blei1ta.S, dando mais ênfase à variável pes::-:oa 1 dei:x:r.JJ.do. de cor:r>ide:car outras

variáveis rele,lal'lt.es ~
Na figura 12, p:cocu.caitos representar o conjtmto de relações

entre

as diversas variáveis que r.:o..iem vir a compor os. problemas o:r.ganizcicionais ~
Dela podem:::>s inferir a =rrplexi&.de e a:<plltude que pode..ln assumir ta:i.s pro-

blemas.
Entretanto,. e..xist..e_rn algumas teorias si·tuacionais que se l:Urd.t.am a
éu"lális2 das vari.áveis que consideram. rnais significa.tivas, isto e 1 aqt•elv..s

cuja i!ltensidade seja suficient.e para

discriminá~las ·r'~S

situações .. 0)nside-

ram que éi.pE.~sar de serem em número reduzido, Em r'::"!laç.ãO. a todas as va.r:i.á,;:eis

alllbienta.is, são as princir~s 1:csr:onsáveis pela maJ..oria. das situaçõe.s de tra
.

~

balho, e desde que "controladas", oferecem rraior probabilidade de se conse-·
guír um razoável grau de eficácia atxavés àa gestão si tuacicnal.
Considerando que o núrr>2ro de variáveis é gra11de, e que a ãispcn:Lb.:!:.
lid2.de de tempo para decisões ou intervençÕ8s no ambiente não o é, e desejável o sacrifÍcio da eficiência para que obtenhé'lll'0S alglima eficácia.

8 .. 6e Toorias Situaçionais
As situaÇões ôcvern ser claraT!l8.'1te especificadas atx:avés d.;;s 51~as

variáveis principais. Devemos lembrar que:
nem todas variaveis estão presentes em todas as situaç(:>es; e,
as variáveis, de situação para situação, podern ter ÍllfYJrtâncias
diferentes.
A rrensuração da inte."'lsidade das var:iá:veis nas difiém?..n:tes sit1.1a.ções,
nao é possível de ser ensinada, e depo--nderá do esforço, sensibilidade e con··
dições de cada pessoa (situaç~D, criatividade e regj.st.lus de experiências ~.
teiores). Entreta'1to, a habilidade de identificação das v<rriáveis pode

Eer

desenvolvida·. O indivíduo p:-.:de desenvolver su-:t habi..l:'..@de de ler as si.tua-

çoes.

PROBLEMAS
ORGANIZACiONAIS·

)
,/
. MifDtc os

· FIGURA 12

PROBLEMAS ORGANIZACIONAIS

Fonte- Gomes, J ~ F. ; ·Mminis)cração ·d~ ·Rea. .trsos ·H1Jitli3!l...9..5_2
D0Se.'"JV01VimentO Qrqanizaci.Ona1 1 Revista de l\dmin.i.straçao
de Empresas, out-dez 1978
-

'

trc:.hii.ho, algumas das quai.s. of!ürdãrerros a seguir. Elas nos trazem a vantõ'lge.m
de ãefinir um rrr..:>delo genérico, _fac:ilit;:-..n.do a nOssa sistemat~ização de análise~

Esta teoria O:)nsidera 5 elene.'ltos básicos corro os detem.:Lna:rrtes c1B_

mc-:ú.oria das situações da empresa, são eles:
a)

~c:cnoJoqia:

consiste na fm:ma pela qual o trabalho p:xJ.e ser

fe:lto, Seus pressupostos teóri.cos são encontrados na escola de direção cientÍfica;
b) Organização: sao os fatores que influem no CO!l'fX)rtame!1to

do

sistema social. Fatores extrínsecos às tarefas: cultura, clima, valores, filosofia, ética (Pressupostos teóricos com base na Teoria das Org~~izações:
organização corno entidade ~>dependente):
c) Subordinados: nesta variável a preocupaçao é com os aspectos
psico-sociais que envolvem o empregado (I':elações Humanas) ;
d)

Colabor~dores_:

ênfase na organ:Lzação informal (Dinfurica -de gru-

po);.
e) Superiores: baseia-se na busca do rrodelo ideal de qerente (liderança), e tem a tendéncia de Hxar nas variáveis de personalidade, em de-trirw..nto das variá-veiS situacionais (Estilos Gerenciais).
o indivíduo e:n sl. não está

incluido corno elerrento situacional,

por ser considerado corro a•JEmte de intervenção :na situação. Para tal,

ele

deve ser ativo e fle.xível (Gestor), em vez de passivo e adaptado (Conformado)

à situação.
O estudo das variáveis si tuacionais inplica
dinârn:ica e caracterísUcas, e cada

\lll\a.

· conhecirrento da sua

delas te.Jn a sua própria rmneira de

ser. As variáveis subordjnados, superior, colaboradores e organização, p:xle.m
ser

a~lisadas

sob 2 enfoques:

estilo (ou personalidade)

e

expectativas.
O estilo ou personalidade, das pessoas e da organ:i.zação, p:xlem ser
ident.ificado pelos padrões de, comportarrento por eles emi t.idos, isto é,

a

forma com que eles se relacioP.am conosco e com as denais pessoas . Segui1do
Hersey ( . lO ) , "'l'ais padrões surgem qum:do um inclivíduo começa a resporlder
da mesna forra a condiçÕ2s semelhantes .. " (pg. 136) A identificação
estilo

do

de cada urra das variáveis situacionais, nos ajuda

definir qual a melhor abordagé..rn,de m::x3.o que a ação resultante leve à eficacia e solução do problema.

a

t-;s ~. .x1:-ectat,:i:ve_s
.
1 p..-x('· t".\.1::.._ vez,
pera que

~os comp.:.tcte~,:; c

O

con.jt~·to

:t'E~fcrE:'í.Tr-s(~

ao

coirK)

cade_

"i.Tt:\

d\-::1e.s

es

sutord~

de: e.tz:peCtat.:Lvas de supe:r-iores 1

inibição do cOlJ!fX.>rtamsnb:·, jxileil<b .lirrd:tar a l.ibe.rélacle de expressao ..
A

efic~.cia.

ueB~-

da ação vai dept.-::nder· da e>c.J?ectativa e estilos dêts

soas envolvidas na situacão, os quais podem ser .:i..der.~tific..~os at.rav~E

da.s

interações que m3.Iltenns com elas.
Na análise das sit.uac-;(.)es a \'ariável superior, tende seJtpr-e a

ser

supe.restjJre.da.
A organização influi nas· sit~çõe.s atravéS de sua cultUi."CJ..

ü

fiJ..t..:,.so

fia. O conhecimento destes rüerner1tcs é imprescindÍvel, quer pa:ca o seu refoE
ço e manutenção, ou para a mudança à3s meswas. A cultura e filosofia fomecem indicadores do corro as pessoas reagem ft·ente a si t\ãÇões novas, isto é,

qual o grau de reação que p:::de1ms er.contxar quando nos prq:t.:Jll"OS a mudar
coisas e•n det.e.->ninado a'fbiente.
Tecnoloqia - A variável tecnolog:i.a tem influênd.a p:::derosa

nas

situações de trabalho, p.:>is condicicna as ações a sere.m adot.:adz.ts. f·~nit.o

se

tem estuda:lo sobre a foma que o trabalho deve ser realizado, de medo

a

obter urna 1!13ior eficá.cia dos enpregados, p::>rérn é comum quando se efetua

o.

análise das sH.-uações, subestimarrros esta variável.
8.15.2. A tem:ia de lideranç_a situu.clonal de Hersev e Blar!Cl;ill·d (ll)

O 11'Cdelo si tuacional adotado j:elos autores ·é baseado no de Hecldin.
Entretcc11to, a sua preocupação est.â centrada na situação onde predom:!:_
na a relação chefe-su.tordinado ou chefe-·grup::>. Assiiu, apesar de enfocar
todas as variáveis situacionais, considera que para aquela relação em esr..eci_
fico a variável subordinado, e particular;nente a_ matUEidade do sutordinado r

se constitui no r:ont.o central de aná.lise e de detenninação da forma de açao,
ou a escolha do estilo adequado à situação._ À medida que o nível de maturidade dos seguidores aurrenta ou diJninui, um certo padrão de comportarnento
será 1!13is adequado. Esta teOJ:ia é denotr'in.->da de Teoria do Ciclo Vital

de

Liderança. Considera que o m:XIelo de Reddin se utiliza de muitas variáveis
tornando o rrodelo de ltderança bastante preciso,

ll\3S

r:ou= op?xacional.

Fillnore e Stanford, concluíram,a]:Ós oito anos de pesquisa, que apesar
existência de todas aquelas variáveis,

a)?"'..!1âS

da

urna delas - a prer:onderante

explicava 96% das situações do processo de liderança. ( 12 )
Os dois m:x:lelos se completam, à rnecli.da que o de Hersey e Blanc.':lard
enriquece a abordagem genérica de Reddin. Por outro lado, a s.implifkação
pror-Dsta pelos aut.-:)res, deixa de lado algumas considerações a'!lbienta.is que

86
p::xlcrn 2fei.::cu::- o processo de liderança, tai::; c"'no a natureza dél

t~xefai

o

trattJ11X::.nto do gxur_:o r o tf.::n1_:o de- e.J:.istência d~-' 9rLl:P'=), os tipos de pessoa.s

e

seu relac.i.onam.~nto mútuo, a qua.ntidzde a.3 p~essão que o gruro sofr:::: ( 13 )
Assim_, o rtoC:elc. de Hersey e BJ.anchard t.amb.?m corre o r:Lsco de nao ser aplicá
vel às diferentes situaçÕGs.

8.6.3. Mcdel.o situacional de Tiffin e Hc Cormick ( 14 )

raE.

Neste rrodelo a análise é feita. de maneira inver.·sa. Os autores

t:em do pressupo3t0 de corro o arrbi.ente inflll(?Dcia o comportamente>. Deterfl1inam
que o comportamento do individuo é afetado por dois tipos de variáveis:
peso que cada uma delas tem na sitili'1ção em

fCX'-O

o

e o valor pessoal atrib1l{do

a elas pelo indivíduo. J05.cionam ru.nda, as variáveis con..st"'L11tes, que apesar
de não afetarern sigr'.ificativar1l8!1te o comporta!rento, constaxn

6 situação.

O nodelo se configura na equaçao:
Cotnportamento -- PA. '\lA + PB • VB + l?N • VN + K

onde

A,B 1 C •••. N - sao as variáveis do ambiente
PA, PB, PC. , .. FN ·= sao os pesos das variáveis na situação em foco
VA, VB, VC .. .. ~ VN

= sao os valores atrjJ)uídos pelo indivi.dt.i.O
àquelas variáveis.

K

=

é a ccnstante corrposta · por :inúmeras outras VdT.iáveis de
insignifi.cante relevância ·â situação.

O modelo de Tiff:in e H: Cornick e .im,_-:ortante 'a rreàJda que

nos

alerta para o fato de gue:
- nem sempre o peso real da variável é suficiente para que

ela

influencie o comportr.rnento pois est.a, a variável, deve ta.'lii::JP_m assumir um
yal~·significativo

me~rro

para a pessoa,

_qUe o valor atribuído seja infJnito,. se o peso desta rJa situe

ç.ao e zero, o resultado da ação se:cá nulo,
a sensibilidade situacional·é afetada pela habilidade do indivíduo ern identificar as variáveis, o seu peso relativo na situação e o valor
que atribuirros a ela.
8. 7. Helhorando a se.11sibilidade si-tl:acional
Um dos objetivos dos procp:a!ffis de DRH é o de ajudar aos participantes a desenvolverem suas habilidades de sensibilidade situaci::>naL Er:.tretanto,
Bjur ( 15 ) , admite qt:e a aprç.ndizagem da lei·tura de cont:exto, .inclui o

[f.'

desapx:E>nder alg':~Tfla.E !::'2ql~~'$ cul U.rrais .pé:!.:ra visJ.urnbrar a corq:l(~"-~i.dçtde. do msio

rur.bi.Qnte ·era que vi\1f'JTD3, ·e qt.ie· "tend2!r()~; a p~~:rpett.1i:,.r nesses m:·n1,2iras p:rE-~feri-·
das de :p::~rcclJer o mundo .. l?or.a Heick ( 16 ) ,

seus critérios de

seleçL~o

11

m~..ld::n.

Serllpre que; o a:to:r.- decide

ou ações, des·merrte parte de sua sabedoria adguiri-

da { ••• ) ~ '1\Yla rrrJtação nova represE'. r..tu urn fraCõ.Sso de reprcdu.çBo dE~

forma anteriorrre..Y)té escolhida 11 •

(pg ~

l.rrt.2t

GO)

Estes de_lX)itrerrtos nos dão idéia da dirnens~i.o da probleirvitica ào

processo de reeducação da sensibilidade situacional, a qual podexá afetar
significativane."lte o sistema. afetivo d2.s pessoas.

,.,.a '"'·""o'.ll1'
( .•
1 7 ·! , " o t .errp::> e a e>q;:eriência te-.ndem a nv:=lhorax·
P-·
=--u
sensibilidade situaciona.l, pois esta habilidade é mu

comro~ta.Tf;:=nto

da

a

exr..e-

riência ( .•• ) • A sensi.bil.idade exige pronbà.ão in'celec1:ua1 e curiosidaék;,

O

gerente sensivel encaixa e liga os fragrrp..ntos de lnfoml3.ÇÕes. 1-\ssirn corrr..l

qualquer ci.entista social ele observa os detaU1es e const:rõi o todo". (pg.
149). Sua sugestão para o a1.li'P".d1to da sensibilidade dos geren·t:es é que

eJ.cs

procurem criàr situaçõés que tAJlham cj_clos de reali.-roc:!l1tação j..m.:-...--diata inC..'OrJ:..~

rados a si mesm.)s, visa11.do estab2lecer

\lil10.

aferição c:::travé5 do ('Xeed-bacl: 17 ,

dê ma.11eira como a situação está sendo s.vali.ada.• Uns outra IT'aneira Ce

t.e.sta.r

a senstb:Llidade si tuc.cional, se dá à rre..-1idt:t que c.::n-part:il }"Jarros cor~1 algt~.éin
. ou urn grupo, o
ma1.s

=

. tnn 1.\'1-erpr:e
. t
t a uma s1xuaçao
..
- especL.J.ca
"~'.f=•
...
caaa
e cúscu--·

te-se as variações e..."lcontradas., ·o estudo de c.asos, a avaliação de
çr.Lavadas em· vidoo-tape, etc. ·são bons .tnéto:ios q . ::.e

pe!.""I!Li. tem

situaç~;es

às pessoas

cor:p~

tilharem e cornp=u-arem su.8.5 pcrcePç.'Ôes.
Para Bjur ( 18 ) , o indivíduo pode ampliar sua habilidade através

de:
- ~dução da pr§Eria tendenci_psiC..c.de:

à

na.'iiãa q..1e tenhaw.os cçns--

ciência das nossas preferê."Jcias pessoais pJr certas r_·aneiras de resolver pr2, _
hle.rras, pc:Y.ie ser útil corrpensá-la, confrontando-a o:>m opiniões de c;,:t.ra.o;
pessoas.
Utilização d~- m:i.l tiJ21as_].entes conceptuai.s: à msdid..=t do possi -·
vel arrpliar o quadro referencial de conceitos, visando focalizar urra situa-

ção dentro de di versas perspectivas diferentes.
- Teste de validade e cOnsistência: mesro que t:cnhunos checado
nossa percepçao, urna revisão reriódi.ca é adequada ;;:i.sto que as mudanças

a.
no

contehto são rápidas e ccl".stantes.
- L"lventário

or9~'izacior~9l:

algurras das variáveis

i~X)rtantes

situação estão LLgada.s a orga11izaçao, e nosso coroiX'r'"""....an1e.flto tende a

c~

sofrer

grande influência por parte delas. Os objetivos, metas e estratégias variam
e os gerentes devem estar atentos.
- §2rendendo _a ouvir sentj:!f.<mtos: grande parte do oonteúdo
situações estão dentro das pessoas, e as palavras não 001Jsegut?...~.--u p::>r si

das
so

expJ:essá·-las. Um ntlhor c.JnJ:-;,ec.:L"Tiento das. ressoas E.~ a terição aos aspectos

na0

verbais da comu.."1icação ajli.d&:câo a ·C4"1lf."~lÚu:- ~f Sensj~bil:Ldade .sobre a ·variável
11

pessoa 11

,

Ao encerrar ~ste capít~o! gost.ar.Í&LOs de est.c'1.belecer as rele.çCes

er.iste:ntes ent..r·e estas dllô.s

habilidades~ De

maneira geral, o d8senvolvimento

de cada tura dela"s p:xie ser independente. Isto C]lJer dizer que podemos encontrar

pessoa~s

com:

a) boa gestão situacional e se..Dsibiliélade situacicnal
b) boa gestão situacional e rrá sensibilidade situacional
c) :ma ge.stão sl_tnacion.al e boa SE'T1S:i.bil.i.àade si t> J.acional
à) má a estão si tl!acional e rr..á sensibj"l:Lcb.de sj_tuacional
·'

DJ.as situa.çêes merecem correntários! na. situação E_, o resultado

fi.-

do que o nDmento preccode:nt:e.
nal será uma ação de resul·tado nulo, ou pior
Na situação c, por sua vez, é o que poãeríanos cha:nar de "Sensibilidade Situa
cional de per si" . Com2nta Reddin ( 19 ) , Cfu.e se u.>na pessoa não é capaz de
usar aquilo que sabe, pouoo i:np:>r'""c.a o fa.to de poss>JÍ,-lo.

:t: .evidente

que a gestão situacional eficaz só er.ist.e quando a sensi

bilidade situacional &i.ste,. criando uma relação de dep>..11dência da prirreira
pela segtmda, não p..'U·a o seu desenvolvilrento, mas pc--u:a a sua eficácia. E é
desta forma qüe as representatros no IIDdelo.

8 .9.. sumário

A gestão das situações dep<>..nde dr:t leitura adequada das mesmas, visan
do identificar as variáveis que influem nos resultados esperados. Ape.sa.r

de

número de varili.veis exist.ente · em qualquer situação sér mui to grande, apenas
algumas delas tem peso sigrJ.ficativo no destino das mesmas. A leitura das situa

ções especificamente tratadas no progra."'IB., deve ser desenvulvida enfatizando-se
estas variáveis mais relevantes. Cabe tarrbém ao prograrra de DRH, rrnstrar a
complexidade e a mutabilidade.das situações de m.'1!leíra geral, o que exige revisão constante das i:nfo~"lllações, teorias, rodelos e lógica usados oorro referência na leitura das mesmas,

•
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-Cbn.ceJ.
..----··

oeber o out.xo, seus s~ntL'"rr211tos, e1roçõe..s e Cesejo3, ?.Ssociaõa J. habilidade êue
emitir

:respo.~;tas:

..,

;

~

n.de:]uadas a :::;ittlaÇaO do relaci.Ol1t=.unen:to '.

rrent.o desta habiliàads, visa e.stabelecerrtos

'J

..~..

O tlr..se..n\it.•lv"'i-

:t-elacionc~~ntos j_ntel:pE:Sso~is ser-·

C<i.al e psicx:üo~icamente · s~lLL.sfat:ó:r.ics e organizaci.or..almant:e efi~ca.zes.,

O relacionarrento interp€ssoa1 assume p<:lpel relevdnte a medid3. que,
através di?J.e o de.semiulv"'..nJ&'Tb:l pessoal oooL-re. Para A:t:gyris ( 2 ) , à pessoa

busca o contato C.L""lfn as di?llF.ÜS, • • • "a fim de co!-r.preender a si rresiT.a e deste rro
do IXJder àesen;,.ul ve.r-se. Ass:iln não poderros corrpree.nder a ::ós rrc.znos, a
que oon!,?rcenclam.)S aos

rrJ?XlOS

outros r e nao r.x:xJ.erros· c.ompreer1ô.er aos outros ,. a menos que

nos oorrp1.-er=ndarros a nós mesrros •: (pg. 6J.i. .

A <Xlllp0tê.ncia ir..t.erpessoal implica a habilidade do indivfàto

o::lmpreen:'ler a si ne.t::nD, às

de!'ff-lis

pessoas e/ou grupo,

nti'lffi.

ção, bem rorro determinar o rrell:or ca.t;p:)rtanlento para ela.

em

àete:nnino.da si tua-

Se. fosse pos-

sível qud:lrar esta hal;i.lidacl"" e.Ttl componentes, ela. seria o resultado da

soma

de vãric>s outros, tais corro: sensibilidade situadomü, para melhcr inte:t:pre-

t.ar a sH:uação, corrpet.ência intrapessoal, para a 2utodetenniúação
tamento ·rrais ad.eql1c:tê.o

à situação e do

do

C'OlTpOr-·

autocon~ec.i.rrtento! para ;;:uber se seria

ou nao capaz de end.ti.r aquç)].e compor.tane.'lto, ou quais as principais resb:iç5es

pessoais existentes para nao fazê-lo. Por sua vez, o grau de cunpetência inter.
pessoal defi.'1irá a qualidade de geat.ão sHuacional,

à medida que a vru::tável

"pessoa" seja predorrd:nan-te na situação.

A

competência inte...--pe.ssoal na(.' :ilnplica neoessariamE'.nte a adccão
...

de rorrportarrentos dÓceis e cleJicaàos. Sendo um ronce:i.to situadonal, acredita

que o ronteÜdo e a forrra do comportamento na relação interpessocü vai depender do rontexto onde esta_ esteja ororrendo. Analisando o prooesso de rornuni~
ção, Berlo ( 3 )
oonclui: que desentendiuentos, conflito, discordância,

na COlTtU.:rlicação e11tre as pesso,3:3 ~ llciédit_a, aint?-a, que com a elevação da in-

certeza e a comp1e?-ú.dade ·organ.i.zaCi.onalr não será rra~LS p:Jss:f.vel itragina,r- que
a.s pe..ssoas O.)rtpreendãrn uma às outras~ SE·~~á nais i.rnpórtante ensiná-las a trabalharem ju.nto..s sew que elas ntmca ve.nha~l."t a se O:)i·cpr(~e.hder bem ..
' Ber l o,. que a prJ.ncJ_pJ..o
. . . . &:pal.C..~cam
...
,.
,
o
1\S co.J.oca.çces
oe.
contr.a.cu.zer
1nsso conceit.o inicial, t;~l.o contr4i):io; reforçam a necessidade das pc-:.Sso~;;

de cada_

\.'eZ

mais, r.eJhor perceberem a o...:rrplexi.dade da mudança ncs padrões de

relações interpe.3soais, ·ban. corro, a necessidade de

flexibilidade

comport.a.trr.~g

tal que os ha.bilite a viver en mrbientes tu:Li:;dc:ilt.Ds, social e psicologiec~E!e.~
te falando.
Os pressu)?Ostos t:EÓricr.-sf ligados

à psi.cY.)l.ogia social, que embasam

a possiblidade de de.senvolvimelltD da conpet.ência íntexpessoaJ. são; primeiro a
oonvi.cção de que os seres hun'al"YJS nãQ reage..m às pes3oaS e ao anbiente, rr!Zl.S,

interpretam e dsf.ine:m suas ações at.J-:avés do uso de sínbolos. (CÕà.igos) co:rtu:ns;

sagundo, as pesó;oas são objetos de seus próprios pemw<entos (a•~t=onsci.ênda.) ,
isto é, o ser humano poss~ri o seu seu, e, t8:ccei:ro; os sr~re.s

hut"\:1.-JlY.)S

pode.rr. d!;.

fínir seu corrpo:ct."3lrento em função do co:qxn:-tr.rrnento dos da-nais f ronsíderando
que lhes são possíveis as prev:Ls&~s destE:Sn ( 4 ) . Outros pressurost:os ac'Jotados

neste nódulo saa:

"

-

. 1-~t_el}-'Sssoal
.
- _,__çc.DI.etety~a
a~~nta 'a rredi~ cr. 1e o in_:.--:_iv~~~~
tem una bca sensibilidade s;Ltuacional, o..-;nr.-;rei:ênc.ia .intr<messoal
e autoconhecí
~-------·--------O desenvolvimento destas habilidades a-craves do programa de DRH

pode ser feita a.través âo ens.ino de ·t.._ClQrias sobre

estilo~

o:T.lpOrtam.sntais e,

de teorias que detalham o 12.rocesso das relações· intexpcssoaJ.s e grupais •
JVruitcs programas de DRH

definem c:cm.> seu cibjeti.vo final o desen-

volvlmentc da OOI!i-'€t.ência interpP...ssooTf onde está :implÍcito, ta:mbérn, o objetivo
geral de despertar ho indiVÍduo o interesse de seu e.u.toáesenvoJ.v:imento. Esta
tendência é refOJ:çada·pela filosofia par...icipativa cl8 DR!i. Quando isto ooorref
o PnY:JTama f se apresenta de fo:rma gené:;::i.c<J. nii:o al:crc1.ando pr:obls:nas es]Y.õCÍ.:'::i·-

oos da errpresa. A crença, nele.i> impUcita, é que através de uma maJ.oJ: eficácia
nas relações int.expessoais, as Jo-'63Soas passarão a desel-rpenhar melhor a.s su.r.<S
funções. Esta abordagem desoor.si&>...ra situações e técnicas. específicas que af~
tam o trabalho do partidpante f as quais f em prograrras com objetivos deterrcti.n~.

x:ia.:re:ente corrpm-t::i.Jhados p:·:.:1.- todc.~ os e"3t.udiu:-::.os t'1-"1s relaçê'x.::s .int.e:t:}:-~_sscc.is.

EY..istem certas tc::ori&;, base..i1.c"13S

s11

presSlJ.f'·OS tos. diferentes dos nossos

e que

devem ser aprese11tadas; de rrofu · a àe.mcnst:ci:lr a· di"\rersidade de int.er~pxeta.ção

existente sobre o assunto.

Para Rackhi:lnl e Jlf.:l::-gan ( 5 ) , •.. "t:

cl:nv~tência'

interativa - a fa

ciHdade de trabalhar eficazmente mm outros ·- é, prillcipaL'TP.nte urra habilidade,
nui.s do

q;,;.e

mna

qn-;;-.'3tã()

de atitudes ou conh=.c.i.Irent.os.. ( ~ .. e) Suporro~.; qu.e a. ha-

bilidade de lidar com ~ pessoas é mna habi.l.tdade geral, relati.v·a.."'l'Bnte ind?-1_:€2:}
dente da situação esp~cifiC:'l na qual é pra.ticadan, (pg . 4lj. Para os seguidores

do Prooesso de J,nâlise Comportamsntal, metodclogia an que se baseiam os autores, as pessoas necessi t4m apre.nder o pad-cQo de comrx:>rta<Tiento (linguagem)

e

praticar o CO\ip:)rtanéntD (aplicação) , o qual é atk':lisado per instrutoro-S

que

dão um "feerJback" imediato sobre a qualidade do mmportarrento emitido, pcrrni
tindo ao parcicipant.e trei.ná:-lo nmrarnente se nee2ssãrio. A. f:Lgura 11, sinte~
za o p:wc.:esso p:r.oposto. l'iartin e Hawver ( 6

r

explicam

qUE! 1 O

procesSO OO!r.-

siste na an?~ise do que o gerente reàl!nentc fi.~z, no clia-a..·dia ele trabalho, e
nao ern SUJY.>Si.çC-es do que deveriam fazer. Um perfi.l de c~rta'T,entos básk'Os
sao identificaào.s e ensinados aos participar!'tes. •rcl qual Hackrom1 e No:cgan,
sua e;;:uaç5o de desenvolvimento de h3bilidades é: " C + P + F~ H, isto é, o de-

senvólv:imento da _,habilidade, ra]Uer: Q=>nheci,mento c'Ds prind'pios, n,;•,'s prática,
rreis "_:t;eedback" :• (p::J 24) •

OS seguidores da 'l'eoria de Aprendizagem Social (soctel le.cu:ning

theo1yl., acreditam que o corrpo:r'tamento individm,l é função da h<::bili.dade da
~.ssoal ~'U

emitir o CX'nrJOl.tarnen.to,· e, dos incentivos que o.

le"~:-am

a is·to .. ase

e«ta'
cJa··-a
c·>,·'-<-~.~
. e "'
. ...
" aol
' .•.~.:.'"
~=.~.~.
_.
!.~
\.AJ"-'.u.. um CO!TifX> rt a.mnt·:o r.at.s
.... J_.ca_z f suas re..a~u
.. ~
um' g~·-r~nt:e
des precisam ser <:Losenvoh'id.'1.s e .razões · oonvinc:entes garantidas para o uso
d<:1S m?.srnas". (pg .61). Os incentivos de que tratam esta. t,eoria, sugcrem estra

tégias

para notivar o indivíduo na adoção de urra determinada,

açiio. Urra

de

las, o::msiste ern alterar a atenção do indivíduo pa!Ia que perCE'lla as vantagens
que o conp:>:r+.1lll\ento vai p!:oduzir. Outra, CDPiliste

t."ll

a.lterar o

valoJ~

alocado

ne.stes resultados. O rrodelo do programa, p:rc sua vez, não d.i:!:ere dos acir.a

apresentados.
a) Apresentação conceít.ual (Exposiçáo Teórica) •
b) Apresentação através de video-tape das habilidades que estãO
sendo ensinadas.
c) Períod.o de p::ática, e e.11saio cios oorrrp;:n~LErne.t'ltos. {Exercíc.i~:?s) •

d) P&íodo de "feeclback!' e reforço para :r.efinall'P..ntD do comporta-

mento.
e) Estabelec:illen!:.o de oo.rnprometirnento para o uso das habüidades
apremli.àas, para digirir problGr.as espedficos do trabalho.

aplicax;;20 na
das mesrnas 1

efetua~;; c Uí11 .:;icx·"...rrpdrJ:la-nE~-rLo

e discussão
no início Cls. v.:da. reurri.ã.r) v~rificar:·~se o:mo e qu.a.r:ttJJ as h~lbi1ida~

baTho, reune--se novarre:nte o

e

q:Cú[J...J

des f-unciona~-al'. na si tuélção cb trabaJl1o ~
Diferentes

pr~stpoS.t;:)s

ou hip5b:=ses le\i'altt z.t ci!X:t:rJ.::ige...'lS di.fe:r.-en-

tes, e.11tretanto, o objeU.vo rr~;is alliplo do p:::-ograma ds DRH, o <3e a.:juàa.r as p~
soas no seu

autodesenv-olvi.mr~.:t.o,

·e nao aJ:.:ena.s ha?i.li tã~-los a Xt:!produzi:r corrf:.C)E

i:altl;-3ntos produtivus irnedia.to, caracteriz.a

propÓsitos; e ror~equl?nteTi&it~~,

n()ssa ébordagerr. cato mais útil aos-

mais oo.rrqx"'tível c...J:m -a filosofia de DRH eonfor

rre a e.'"lt.endemx.

A maior parte dos p:mg:ra'las de DI1H sao desenl1ados oonsl.derando o

Ea;eeJ. de gerência, oorro t(::lm. ce..rttral. A
laçõe..s e i.rrq?licações do contel:ilo e

pa.:('t:i:J.~

p:r.OC",;,:7.5So

dele.s são es ·!:ab:=:lecidas as re-

das interações pt?.ssoais r inclu.s:i 'V'.?

a definição das \rari.áve:Ls situac:iona:i.s rna.i.s relevan:te..s a este papel.

Exl.ste

um grande

nii-rero de

ta:"!-enta:l.s. Cada uma delas parte
v-ariações que

teorias que descrew1:n est:tlos corrpCJ_E

de pressupostos clife:rente.s, o c;ue &?..teJ..i1lina

clificultam a cxxnparação entre si.

~Jeste

rramento, não ser&' i..rnportante descrever e:1.da teoria~ rnas sim

tent..ar formular tuna. base CO.'Tturrt P-"3J:.'a arJ.L":::J,lisã-lc.s e ent.P.ndê-las . .
Antes do SltrgÍL-:1ento das ·teorias si tuaci.onai.s acredi tava-~se

rl(.t

existê-..ncia ão estilo ideal, e 1 as pesq...Jisas voltêr.;am-se para ide.n.tificá-lo

através da det-...e:an:i.nação
concluíram

que

de

traços pessoal.s. Pesq~:d.so.s mais recentes, entre'.:anto,

cada situaç.S:o deroardava um tipo específico de ação. A partir

deste pressuposto surgiram vári.as b:..-'Orias que busm-cam resumir os infi.nitos

tipos de corrpor\:a:mentos r

6'11

alguns

a facilitar a observação dos
dos estilos,

JTP-SJTOS •

Em sintese, o papel fudlarrental da tecria

é o estabeleci.Jnento dos p&.drôes c:mport.c"'JTISntais, penol. tindo

urra percepção nais organ:i.zada do
pessoas,

de p2.urres <..Omport.."JlTe.nt:ais r de medo

grJfOS

S•':'U

próprl.o a:mportamento e das derr.a.is

através do estabelecl.rnento de uma Hnguage1n colTIUrn.
Passaremos a seguir a cornentr_r aspectos g-erais dcts

tF~>Orias

de esti

los corrportan-entai.s, v'-.sando; cono disseraos estabelecer um rr.étodo de a:ná:!.ise

e uso das mesmas •
9 •. 2 .. 1. Estilos e

Para Hersey . ( 7 )

P~~onal:~d?.d§_

a personalidade é o n'..sultado do de.senvolv:i.Jrten

to de padrÕes .de hãbi. tos , o~r respostas rnndidonadas a vários estímulos • A _so
matéria de tai.s pacbi".JGS de hábitos, tais
termina sua ,personalidade.

A.ssi..~,

à

=

rneçlj_lJa

são percebl.dos pele-s outros, de

que o in.di..,.ríduo

tendl~

a se utilizar

mais de um det.e:rm.inado os ti.l.o, ele tenderá a .identificar sua personal.idade

CD!n) o rtt::.2-S11'~-· , Blake e ~iouton {_ S )

1

.ebo:r:d8111. a questão de outret fo:r:na,.

P&r.3'elss, 02rtas c.aract.er!stica.s -ci.t.~ personaliêi.ade é que preãispo:ciam a es~
J..hn de um estilo de adrri.nistc.rar;ao .

, rras mesmo assim associam cs dois

conceitos. R=ddin ( 9 ) , r:or su3. vez, nao traça nenhum paralelo a este res-peito, e oonclui que a atenção deva. ser dada ao resultado da ação e úío nos
insurros, isto é, na personal.ida.de. Alg'..lmaS teorias prefererri não estabelecer
relação entre estes conceitos nem me:srro correnta.no.o sabre· o assunto. Eles en
focam os estilm corro

Um

~.nstrumento de linguagem pare! ajudar nas relacf7ves

interpessoais.

Para Bergem:ini (. 1.0 L "o estilo de cada

um .rossa

ser torrado co
-

rro sinônim de marcas individUr:J.is que caracterizam sua identi.dade" (pg o45) ,
marcas estas q..te se.-lllrJ.nifestam ao longo da vlda: n..!15 suõ..S e.çoes ao dia-a-dia.

Conclui o autor que; "e..stilo cmportamenta.l parece tra.zer :ilrpJ.ídta a idéia
de fo:r:roas E'.Speciais de cnrrportam211tos deteDnü1acbs por ura configuração única
de personalidade, que é próprié\ de cada pessc>.i" (pg. 44) • É Í!Tport:.ante not"-"lr
que estilo =rpo:rtaroental não e oondicionante da personaliuade hurrena,

m.."iE

pelo cx:mtrârio, o oonccit:o de e.stHo é dele dependente. Arc,yris ( 11 ) , també:n rranifestou sua preocupação o:llr. a paã.ron.i.zação no seu c':lntím"KJ de w.aturi-

dadz da personalidade em relação a manutenção das diferenças indiv.ic1u.ais, a
medida que sua proposta ta.m§n e.stabelece .eadrões •
A vantagem da extensão do conceito de es-tilo, alé.m de u:r.a rrera

repmdução oonportzarental possível de ser e.11sinaào, com) sugere.'!": as teo:cia.s
de análise C.O!TlcXlrtamental
vem corro base ao participante

, ê que o estucb dos estilos serdo programa para o es tabeleci=nt.o de

gan mais organizada a respeito de si mesrrc (aut.oconhecirrento)

r

UTflil. .i..:r.~

e das demaj_s

pessoas. Pennite ainda, a parr..ir dos oonceJ.t.os aprendidos, julgar o intere.sse
e a vicbilidade de mudanças de seus =-rport..,urentos ( ronpetência intrapessoaJ.J ,
em f1mção das características do cnntext.o em

q'Je

vive e atua (sensibilidade

situacionall.
·g. 2 .. 2. Bases colT\llTl.s das teorias

• Uniformidade do corrportamento: As pe:ssoas tendem a manifestar
padrÕes corrportamentais semelhantes ao lcngo da vida. Para Berg<::rnini. ( 12 )
"UTflil.

cuidadosa e sistemática observação do corrportamento dos indivÍduos fêlc.:!:_

lita a àetenrinação de 1.JITa linha de atUD.ção que é praticamente única e qualifica a pessoa. que está sob observação ( ... }

cas, rras elas

guardam

não e..xistem duas pessoan idênti

entre sí senelhanças que possibilita.ln sua classifica-·

ção dentro de determinadas mtegorias" (Fg .44) •
• Estilo ideal: As teorias situacionais acred:l.tarn que nao existe
o estilo ideal.

O e.stilo adEquado depende da situação e;:u que ele p.erá usado •

• J>I"Janutençãc:> ~~dualidade: Apesar de poderrros e.n::.tuadrar os

oorrportamentos de uma pessoa, dentro deste ou da.'JUel.e estilo, as característi
cas deste CXll1pürtamento são próprias e únicas destas pessoas, dando

UJT\

=lori

dD -prépr:io da sua rnaneira de scc.. o conhccirtl<.::;nto do

E:~stilo p:cE:Y_l:.".'Tli..."1ar.te d(!

tm1.a

pesso:.1 pode nos dar a idéia da .font1.a. corrtO <;;la t.endérá. f-t m:~Úifest:..::rr seu c:~om:r;:or+..a

mente; em determinada situação: mas nunca définú·.~ã. o conte1.}d.o do rr.esno, o

qual

dep2ndE:~rá de outros traços d~~- personalidade de· cada um, l:.or exenplo, o ca.ráter .

---

.Am:upame.ntos de nadroo;\ ccm,;ortarrentais

-~~

---------~·

C'.ada teoria de esti.lo

corrq_:x:>rtcJc~ental,

•

desenvolve seus próprios agru-·

pamentos de pa.drões cOUfOxtament.ai.s, aos quais atribui denom.i.naçf..-2s específicas

que tendem a se assemelhar cOIP. o perf:Ll das rresmas. Este prr..cedinento visa f?.c_:!:_ litar a identificação, através do conceit.o chave {desertor, torra e controla, as
se:t.tivo), do conteúdo

As.

COi1'liXlr"l-illlt2Yrtal

daquele agrupamento (estilo).

teorias sao desenvolvidas 'cendo como base situações gera;_s e eSIJ!':

cificas. Algumas delas abr2ngem situações bem iJJY.plas,

COllD

é o exemplo do

COI<\POE

tan\el!to gerencial. Exemplos destas teorias de ançla abordagro>'Jl são, LIFO, 3D de
EficO:ci.a Gerencial, Grid Gerenci.al, Liderança S.i'cuacional.. 11.s teorias espsc:Lfí-·
cas, tratam de relações interpessoais ligadas a situações determinao.as t<'iis co1ro
na de solução de conflito, tomada àe- decisão, delegaç2.o, i11t:erve.nçã.o r avaliação_.
Um b."l!n nt":rrne:ro de e..xemplos destas teorias de estilos para situações especificas

pode ser encontrada na descrição dos

ir~tr.umentos

de autcrJiagnóstico

feitQs por

Pfeiffer, Heslin e Jones ( l3 l .

9.2.3. Conceitos qerais
Além da descrição e especificação das caract..erísticas dos estilos,
cada uina destas teorias estabelece alguns pressupostos e -regras sobre o corro
ela deve ser usada na prática, ou qual a melhor forma de fazê-lo. 1malisando
cinco destas teorias, Grid

GerP~cial,

LIFO, Eficácia Gerencial, Liderw1ça Si-

tuacional e Análise Transacional, ident.ificanDs suas características e

pro~

ra.'Jlos agrupar os conceitos que melhor ajudam a explicar e utHizá-las.
Diagpóstico de Estilo: Cada pcrticipw1te do programa tem a

opoL4:un~

dade, através dos instrumentos de autodiagnóstico e de "feedback" grupal,
usandc a mesma linguagem da teoria em foco, de c'Onhecer os estilos que rneJJ1cr
explicam os seus comporl:arnent.os, podendo assim ié!ent.ificar-se =n os mesmos
(auto:::onhecii'1\el1to) . Quandc nos predisporros a estabelecer

Ullkl.

inferência .sobre

o nosso próprio estilo ou de outra pessoa, estare.l1Ds, primeiro, J:esumindo todo o cornport:amento que observamos na pessoa ou em nos mesms, e, segundo, cris
talizando

Uir.a

e>.-pectativa de que, dada as circunstâncias apropriaéias essa pes-

soa tenderá a se comportar da mesma fonna no futuro

( 14 ) • O diagnóstico

de

9()

cstiJ.cs ·'
rias~

i~ co!tif.OSt.o

d'3 c,oncs-it.os

c;{1..1E::

nz..o variam sigri.ficat:i.varnent:e

9t~tJ."f~

as ·c0:o

Sáo eles:
Hierarquia no ur:.o dos 'és tilos~ Os instrumznt_os: de diagt"!.Óstieo ou

~'feec1.~ckn

àas P25SOas ajudarn a?

o

indivíduo a definir a orde..m de uso dos esti-·

los.
J;:stilo Dcminante, Estilo_ d~ente: É aquele que a pessoa tende

a

usar quase de fm.Tna automática e por isto o usa cem mais frequência.
Estilo de Fundo, Estil() de Suste~ta~ão: é o que usa com mais frequê~
cia apos o estilo dCIITli_narrte. O irrdivíduo usa este estilo quando quer e ele tende
a influir no primeiro, atenuando

seu aparecimento na fonna pura ( 15 ) .

Terceiro Estilo: SÓ o -usa quando absolutarrentc necessário, requer
maior esforço pessoal.
Força negligenciada ( 16

),

~~lo

S()bre-rechaçado ( 17 ) ,

Es~do

de Ego excluido ( 18 ) : é o est.:!_lo menos usado ou riunca usado pelo indivíduo,
e quando necessita fazê--lo exige desgast:e errocional.
Algumas vezes o valor atribuído pelo indivíduo a um dete._rminado esti
lo, p::xl.e influir na maneira carro ele se percebe. HeSI!Kl enfatizando a aJ::;ordage11
situacional, istc é, nenh11.11 estilo é o mell1or, alguns deles tais corro o 9 .1. de
Blake e Mouton, o S-4

de Hersey, o Execut:ivo de Reddin, ou o Sistem 4 de Likert,

tendem a exercer uma irrfluência maior granjea.'lào mais adeptcs, por serell'. os que
mais se identificam com a filosofia participativa, considerada caracter.istic;;, bá
sica do gerente ·atual. Gahagarr ( 19. ) , comentêU\do sobre a capactdade de se efe.tuar uma boa auto-avaliação, diz que o "self insight" é característico do bem
juiz. Para o autor o "self insight" seria o grau de conccrdâ:1cia entre a avalia_
ção de tuua pessoa a resp=itD de sí ITiesma, e, a avaliação' dela feita por outras
pessoas que com ela convivem.
- Repertório dos
que dispõe o indivíduo.

Est_~los:

eo

e o ccnjU<>to de habilidades comportamen'cais

conjunto de .esti.los que o indivíduo tem condições de

usar, a seu critério, com maior ou 1'!\enor facilidade *. Ao conceito de Repert.ório,
estão associados outros, e:11 função do tamanho do mesmo.
Pequeno Repertór~:;>_: o indivíduo que tem dificuldades €:111 se "desligar" de
um dete:rntinado estilo, t.endo concomitant:emP_nte pouca habilidade de manifestar ·os
demais. As pessoas com pequeno repertório tendem a apresentar algumas características pessoais, tais coino :

*

O conceito de repertório define uma condição do indivíduo e nao uma habilidade

como propõe - Reddin ( 20

) • As habilidades, ao nosso ver, estão associadas

ao

como o repertório é usado. Por outro lado, o conceito de flexibilidade de est.Ho
implica

autonomia de cpções e não necessariamente

o estilo". (p. 70) •

"granàe àesejo de mudar
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Bai.xa tolerância· a. ·arilbiguidac.1e~ o .individuo so se
erú

sit.uc(~ões

sente .::onfcu:i:5ve1.

estruturadas.

Sensiliilüiade a.o .J?CX--1er: · 1.'é 1 frequenb?..merite_, sensível às di.ferénçe.s

àe pcder, sendo muito.mais stisce~t.ível.ao Superior do ~...1e aos. subord:L'l.ados"(p.278) ~

Sistema de crenças füinss: dirigido para dent:ro: Tende a estar

me~is

int:eressado e;n si mesnn elo que nos outros.
Um indivíduo com pequeno repeJ::tõrio po::le.rá ser eficaz ou nao, dep?..n-

dendo do contexto onde costuma. atuar .. Se

c~ste

contexto é estruturado e com pou-

cas Vétriaçõe.s, ele. será eficaz, se o seu estilo predomi.nante e/ou único, for ade
quado às exig-ências do rrt.eSltD~ Caso contrfu:.io, isto é, o seu estilo não s-2ndo com

pativel com as exigências 01,1 situação e não consec:;ui:1::b mudá-lo pelo seu pe:rueno
repertório, ele tenderá a ser ineficaz .
.Grande Repertório: As J,'EOSsoas

CCT,i

grande repertório de estilos, tendem

a mar.if:estar algumas caract.eríst.icas de personalidade ·subjacentes à maior .parte
C!os seus corrpc>rtarrentos ( 21 } •
Alta tolerância a ambiguidaãe.
Insensibilidade ao poder, levando-o a ouvir e ponderar tanto chefes
como subordinados dentro de urra filosofia participati.va **
Sistema flc..xi vel de valores, conseguindo-<J roldar às novas concepções, que o indivíduo desenvolve da realidade.
Interessado pelos outros.
Uma das habilidades encontrada nos individuas com um razoável J:ep2rt6

rio de estilos é a flexi.bHidade de estilo. Esta habilidade, consiste na capa.ci-·
dade do individuo de podsr variar o seu estilo de rrooo a adotar aquele mais ade'quado a gestão situacional.
Existem alqurras características negativas desta. habilidade. Urra delas

é a Deri.va de Estilo. Ela ocorre quando a mudança de estilos,. visa conse:r;ar

a

paz ou di.r:linu>ir a pressão sobre si mesmo; isto é, o uso da flexibilidade nao leva à correta gestão situacional, mas a uma adaptação situacional ( 22 -) . Outra é
Transacional é denom.i11ada de Personalidade Fluida. Neste ca-.
a que em AnáliEe
so as condutas, dos individuas são ilrprevisiveis por variarem nmito rapidEU!'E:nte
sem fixar mun ef;tilo especifico (estado de ego).
Um grande repertório e a conseguente flexibilidade de 8Stilo, nao ga-

rantem uma ação efi.caz. Primeiro .poxque .o i11dividuo deve saber ler a situação
adequadarrente, segundo, deve concluir sobre qual. o mellmr estilo a ser nela usado,
e por Últirro, verificar se ele consta.do seu repertório, pois, rres;no grande, poc'le
não inclui-lo. Para Reddin ( 23 )

**

a eficácia do estilo gerencial, não pode ser

Divergirros aqui do. conceito de Reddin que atribui um valor negativo a esta

c~

racteristica quando diz que o individuo tende a dar mais atenção ao subordinado
que ao superior.

definida .ap.=nas, levando---se e.rn ~)!'ltaf ur!.:Lca.~·r::rJ..:e o co:np:J:r:t.:.rrnento, mas sjJn~ to
-:3
ma.n.CJ.o

.... - ~ ...
re f eJ..enc..J,..a.::>

,...,..
-'""OITt..J

~

u.~::.

,...,,,... ,.l...qc.~
~
--:;n...... . lt.'"C>
·-:.r- d"!'
.:!.

~

. . . ,,...,
. . :-o.
u.c..ça

~~.;

.:~-..o... ....

"k·ki:.

• Fachadas CxJ:·eric.la.i.s: Este conceito apresentado po:i:~ Blake e f·íouton

-·----·--

... -·-··-~
( 24 ) , e tern seu significado a

foi dj.to anterio:rrnenter o Grid

-~

.

do 1n::delo desenvolvido pr.Jr ele2. Corro

lLlZ

c_~~rencial

é basicarrente

já

ur.:t conjunto de pressur.o~.

tos, teorias, adotadas pelas r>cssoas. "P" adoção de t.::.ma ou outra teoria (estilo)
não pressnpCe um valor de

r~1.ior

ou menor eficácia, sendo decorrente apenas de

cer'-..as características de personalidade da ;,oessoa. Quando urra pessoa decide usar
uma ou outra teoria para . fins CCO:{Ct:.sos, a manifestação do cornpo::::t.Mlento é denor11;.~
e u:1a capa para o er,gano, a

do de Fachada Ç.,ere.ncial. . "A fachada
ga ou a trapaça. O use da fachada tem
tos, algl.JJTh3. coisp. que nao seria

CO!T\0

a1·~ançada

conseguida fossem as reais .intenções

objetivo conseguir, por n1eios

inti~

indil~

de oatro rrodo, ou irnpossivel de ser

.rev.~ladas

ou o assunto tratado dir-etamente".

(pg' 181) •

Est.no.s l<iistos ~!::;;srias Nista.?l: Este conceito tarnbém é

de

Blal(e e M::ruton ( 25 ) r que t.al\iez t:enha:m s:Ldo os únicos a se pn.:OCl.'par
ma mais e>..'PlÍCi ta com as eventuais distorções, ao nivel de valor
uso dos est::..los.

l~c;

teorias mistas,

o_')nsi~:;ta'TI

E:

no uso c"'lnb.i..r1ado de

de for-

caráter, elo
teorias~

Os

exerrq::>los apresentaclos são o PatcD1.'Ü.i.sno, Pêr.dulo. d,,, Grande Oscilação (arert..ar e
afrouxar o pessoal), Compensação (Estilo or.ie11tado para tarefa é ccmpensado r:cr
cai:tas de sugest'i.o, orientação de psicólagos r etc ... ) , orientação de alternação
(manter separadas as exigências da prcx3.ução e da necessidade huwana e não dat1do
uma orientação il'ltegrada para os dois proble_rnas) .
. Percepç,ão de Estilo: É o grau do quan'co ·c:-'1\a pessoal consegue avaliar
corretamente seu próprio est:ilo. Drplica ainda

conh.ecimento do

~~cto

que

Exercícios de "feed·-

causarr,os sobre os outros e nã.o sobre nós mesrLOs ..

back" (do g1-upo ou gravações elos cornportamentos em video-tape) e auto-análi3e
são muito apropriados no desenvolvimento da percepção de esti.lo .
• Distorção de EstiJ.o: Eesulta e.m grande parC:.e d.."l. baixa percepção de
estilo. Se manifesta pelo uso de um detenninado estilo
de vezes do que as situações exigem,
vez encontramos ·urr. conce:Lt.o sirr,Uar,

el1'.

maior ou menor nú1nero

Na P..nálise Transacional, mais uma

a contaminação.

'lranspondo este conceito

da c:onotação específica para tuna mais arrvla, poderianos dizer que consiste no
grau em que

Ul!l

determinado estilo influ:L na founa como o indivíduo avalia a

re~

lidade, isto é, o quanto que o estilo pessoal e os pressupostos que o crientarn
contaroinaro a sensibilidade situacional.

***

Entretanto, ao comentar sobre o estilo "sobre rechaçado",. Reddin se contra-

diz ao dizer que "o sobre rechaço e desejável qua11do o estilo sobre-rechaçado é
rrenos eficaz (pg.65). Por princípio, neilh1Jm estilo é mais ou menos ef.icaz, é só
a situação que possibilita est.a conclusão.
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:~dc·mtif:Lc&.da.G
COJtiP-:;rt:~anent.c.is qua~1to

1\
xj~biliCade

duas est:c2ü:.Sgias

à obt.ençüo da eiicácia da a.çê.o, as q>.J.ai.s passartDs a des-

primeira., enfatiza a necessidade de se amplier o repertório e a .fls-·
de estilo 1 de :ncvJ.o q_1Je a pessoa r.ossa disrcr de habilidades

ment.ais para enfrentar as varias sitr1açõese

I)ep~:mdendc

compor~

das características da

situaçã.o um detern1ir..ado estilo seria o mtJ.is desejável d.e ser o.pl.icado, vi_sando

a eficácia da ação. 2\s·sim, a. estratégia
~rtaru~r.:!=E-

coq;Ort:.ome:nt:a1

implícita é a

~.lda.:."'1ça

ào

en1 ftmção da .situação;. Esta. iJ...l'xn::dugem está cla:cam8nte definida

nas teorias de Eficácia Gere;.~::ial, Liderança Situacional, Análtse Transacional

e Grid Gerencial. P.e.ferindo-se ao programa àe Eficácia. Gerenclal, P.eddin ( 26 )
especifica que os
~-

.

p~.rt.icipant.es

dev~

(gerentes)

aprender a a1Jrrentar o seu re.--

e que o treinamento de gerentes, deve ter corro objet.:ivo

per~on.o

a

ampliação da flexibilidade de Gstilo.
O programa LIPO, por sua ·vez, introduz cor~ceitos diferentes e interes

sa11t.es, que, se.rn contradizer a atordagem acJnta, of(;rece estratégias difere.nren-

tes que dependendo das circunstâncias serão mai.s adequadas.
Este progrwna associa o conceito de estilo a uma força p:ossoal.
força,

à rredida que

e utilizada

Esta

f'.rn excesso se transforma numa .fraqueza pessoiü

(Figura 13) , Explica Bergaruini ( 27 ) , que os pontos fracos de UIT'a pessoa, isto

é,

as

queixas que faz a respeito de si !lr='Srrri, nada mais são, do que os seus pr§.

prios p..·:mbJs fo:r:i:es utilizados de rr.ar'ieira exc8ssiva., estando tun e outro int.irr:a.·rrente ligados. i'.ssim, as caracterlsticas de cada pessoa representom seu reduto
bií.sico de forças, e o nivel de desenpenho pessoal depende de sua hab:ilidade em
lidar adeqnadauente com elas. É pr.incipalrr.ente nesta forma de lidar com suas
forças, que esta teoria i..."'l.ova em relação às

demais~

Explica o autor "urna vez

conhecendo seus pontos fortes e possíve.is excessos, o participa.r1te do prüJra.:na
passa a dispor de um conjunto de recursos

que visam a_ facili.tar o· planejamsn-~

.to de uma estratégia <Xl!11f10:rtamental, seja a partir do redeseru"lo do seu p:r-óprio
cargo, da redistribuição de atividadesr seja da reformulação de p:)l:Íticas, pa- .
d e seus ponto s ".... ox:._es,
....
'
..... ra que p)SSa u t J..l"~zar-se ao maxJ..mo
ev1"tanao
s~~...uaçoes
em

que seu estilo, rrenos desenvolvido, seja solicitado, apresenta.'1do-se assim r,Yiis
produl:ivo para a organização e chegando a experi.mentar maior grau de confort.o
r:-essoal em situação de trabalho" (pg. 69) . A materialização desta estn\tt·;ia se
dá atra.vés de cL'1co orienta.ções básicas sobre o co!ID usar os estilos, e;-ue foram desenvolvidos pelos autores do programa LIFO, Stuart Atk.ins e Alla.n l<atcher,
e descritos por Bergarl'ini ( 28 )

São elas:

"
- l'.ceite os pontos fortes do seu esti.lo pessca.l, não perca te.rrpo larren~
do-se de suas .fraquezas.
Planeje o maior número possível de oportunidades para utilizar-se dos
seus r;ontos fo1.-tes.
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TI .. DE~senvoJ:wa seus poiJ.t.cs fo.rt.es:

Procure tnt.e.ragir com f.:.-GSsoas cujos estilos e forças pessoais .sejam
diferentes aos se-•:j_s.. .
Utilize essas diferençaS para (!!rriqv,r::c:er o processo de tomada ête de
cisOOs e minimi.znr seus desvios ..
III. A.rnplie suas forças:

Não queira muda:c sua maneira fur,darrental de ser: acrescente a ela
outras cpqões tarnbéin vál:Làas. ·
Use suas c~rra_cterístico.s rrenos des-:=nvolvidas soxnE!nte em s.it:uações
de baixo risco.

IV. C'.arbine suas forças:
Ori.ente sua abordage.t11 f~ssoal de acordo com aquilo que os outxos
p:cefere..'1l, por causa de seus estilos pessoais.
-· Peça eos outros que também orient.P....m sua forma de abordá-los; para
que você possa u.sar ao máxiJTO o seu estilo.
V~

Controle o uso excess.ivo de seus p:Jntos fortes:

Identifique s:Ltuaçôes, atividades e pessoas que disparain o usG :í..na.
dequa.do do seu Gstilo.
Peça aos outros que o informem qua'1do virem você usando o seu esti
lo e;Xcessivantente ..
'Eenha claro sbais <Jl-12 indiquem que você está utilizando excessiva
me-.nte o seu estilo e planeje urna estra-tégia para corri.gjx as situ'ã
ções de pressão que você possa t.er precipitado ao usii-lo." (pg • TO)

A estratégia coi11!X'rtan1ental do progr<una LL"D, considera alguns por.tos
que nao foram abordados em outras, qLie são:
- o

repe~tório ~~istente

no indivíduo é um pat-rimônio import?J>tÍssinD

que nao deve ser desconsiderado ou diluido pelà inclusão de outros estEos . :?e.
lo contrário1 deve ser rn3.x-jmizado;

- de pessoa para p?ssoa existe uma dificuldade variável quanto a hab_:h
J_id?:de de. a'npl:tar seu repi:::ctõrio de estilos. A ma.'1ei.ra como as dernais teo:cias

tratam o assunto nos penni.te, radicaliza.ndo, supor que se o g-erente não conse
guir ornpliar seu repertório e flexibilidade de estilo, sera ineficaz no tempo.
A teoria de estilos do pr09rama r,IFO abre u:na nova perspectiva sobre o assunto.
Ao nosso ver tcdas as teorias citadas trou.'{eram sua contribuição aos

programas de DRH, e para maitos deles são a sua própria "alma" e corpo. Neste
trabalho só nos ca...'-le o exercício comparativo, visando sintetizar conceitos que
possam ser utilizados an desenhar e avaliar prograrr.as de DPJl que utilizem <Jl-la_!:_
qller uma destas teorias.

1C:2

E!nquat'lto as teorias de: estilo conr:o1-tamentais nos oferecem unvJ.. lingu~
gem e um re.fei"e~1cial sob:r·e o nosso comportatnento, e dos outros, ela.s por sí so
não cbran.gem todo o .processo de interação social.. tJrn outro J.ado do primtl::j_ é a

fonm. como a interação pessoal se efetiva, através da comunicação, influência,
at_ração, dependência entre as· J?essoas, ben-.. oorro to:los estes aspectos se mcxlifi
cam a medida que a i.'"lteração oceorie no g:::1Jpc.>.

Segu.'1do Gahagam ( 29. ) , c. "inter:ação socíal" depende da comunicação,
As pessoas pc)dem e.=.tar na p.t"'ese.r:ça

física iroc.-diata uma das outras; mas, se r:.B.o

demonstrarem de algurn 1n:do o seu reconhecimer:t.o deste fato, não estão interat.u

ando.

- ocorre 'a mc.-u.l.aa
-". , que as pessoas
O processo de cornwücaça.o

,

ne~e

envolv.!_

das ccropartilhem dos mesmos v2lores, CÓdigos, regras e p1:essupostos. &~rlo (30)
nos alerta para a constante muda"Jça nestes element.os que acabam por infl·,ür
na eficácia das mesrr.as, podendo inclusive interrarpê-las. _1\lgumas das mud2.nças
por ele apontadas são:
-

j,nfm~s;ão

e sirnbo1E Sl!?s:!=ituem a força: os tradicionais valores as

saciados ao trabalho pela força, estão dando lugar a valores associados ao

tr:::

baJ.ho através da informação. Suor no rosto já tern sentido negativo na ãvaJ.iaçào
do trabalho re<.üizado.
sistematiz~çj_:::>_!;i_t-:J?sti~i

substituan

ind~~ndência

relatividade

e/ou

casualidade: interdependência e jn'ceração

de~~ndência.

~_ubst:J.tui

verdade: a :realidade es·tá cada vez w.ais per-

turbada pela constante elevação da jncerteza.
- potencial substitui acumulação: A re2lidade exige autorenovação nao
bast.ando apenas a acumulação.
As rmdal'lças nos pressup:>stos acabam por modificar as relações interpessoais e esta preocupação deve ser objetivo do programa. Aàmite ainda que a
CO!illmicação não é algo que se faça para algu2m. As mensagens não chegam ãs pe.ê_
soas tão facilmente cono as pessoas chegam às mensagens que desejam. Assim, o
efeito da mensagem visa'1do rm1dar pessoas não é tão forte e eficaz quanto as rren
sagens buscadas pelas pessoas pêra manter sua estabilidade. Cormmicação é melhor

· entendida eo;no Ulría questão de engajamento do que um processo de açao

reação.
Outros conselhos dados ror Berlo
cação e consequentemente a interc.ção pessoal sao:

vis~'1do

a eficácia da comuni

- "Eu" é o sujeito de tcdas as sentenças. As pessoas precisam de se

lembrar que tudo. o que reportam 2 apenas a maneira como elas vêem as coisas.
A realidade existe somente nos aspectos que são sentidos e processados pelo
individuo.

o prin.:-::ipa.l nddo

d\:1_

conn.J.nicaçãc é :._; desen.gajcmento ..

DiZer às pessoas o q1..1e é b:.m para elas, é irreal. As pessoas terr
inforrncldas, tendem a ·ter rnenos m_nficrça. nos sistemas 1 instituições e na be

r,evolência das de;Uc·:üs.
A melhoria do processo de
.. e um t err.a
çao

sa~re

i.nter.:~çD.o

pessoal, através da t-.ca comunica-

'
p::-:esent_e nos prograrnas ae

o.,,.
· sao
Rc1c var.1as

1

·
as t ·eor1as
e exer

cicios que nos ajuda.'ll nesta taref<J. Alguns deles enfatizam as características
pessoais que devem ser dese;wolvidas. C.'hart.ier ( 31 ) ,

r. or e.xe;nplo, c:onsidera

que as condições pessoais favoráve:\.s para· a realização da roa comunicação são:
l) boa auto-imagem, · 2) saber ouvir, 3) clareza de expressão, 4) capacidade para
lidar com as emoções, 5) disposição para se revelar aos outros.

Na teoria e exen".'Ícios com base na Janela de Joh0ri, por sua vez, sao
enfatizadas duas caracterísU.cas básicas: a abertura e "feedoack". A apJ.icc:ção
desta teori.a é também bastante útH para estimular o autoccnheci.mento e dei..-.:aremos para canentá-la no capítulo 11, quando trat.r:rrem:Js deste tema. A Análise
Trar.sacional, por outro lado, estuda as interações humanas, mostrando corro os
estilos (estados de ego) a.tuarn, influem :1ela, e , divi.de' a c.'Olmmicação humana
ern dois nivei.s; o social (explícito) e o psicológico (implícii:.o e subjacente).

É dentro do tema c01npetência inte:rpessoal que, assuntos relacionados

aos grup:>s deve.ln ser enfocados no prog1:-nua. .."4:2. relações

i.~terpe:ssoais

sofrem

nodificações em decorrência dos processos existentes na dinfunica dos grupos.
Consideranc1.o que roa parte do trabalho realizado pelas pessoas nas empresas

e

feito a·::ravés de grupos, o conhedn.ento desta dinâmice. e a solução dos proolemas dela decorrentes

afe-~arão

a efi.cácia da ação individual, grupal e

orgarüz~

cional. A importância dos grupos não fica só aí. É através deles quE; as pessoas podem encontrar subsídios para o seu autodesenvolvimento. Grupos castra<:!:?_
res, persecutórios, geram relaçÕ2s

o.~~fensivas,

e.

enquanto que grupos at-2rtos

criativos e que conseguem elal::orar seus próprios problemas, dão ao individuo
um ambiente prq>íci.o à liberdade de expressão, produtividade pessoal e organizacional. A filosofia orgaxüzacional, e a rnaneira como as pessoas a percebem,
exercera por sua vez, jnflu.ência na maneira de ser dos grupos. Vell.os::>

( 32 ) ,

descreve esta influência: "São os valores que as pessoas acredita.'\1 que a crqanização tern, a forma como as pessoas acreditam que a organização é gerida,

o

modo através do cpal elas vê-am que o trabalho é conduzido, as expectativas q.1e

elas julgam que a organ:Lzação tem em relação a elas, a for.ra ccmo elas acham
que a organização respcnde às suas próp:t'ias e.'<pectativas. Tudo isto faz parte
do mundo interne de cada \IDla das pessoas que trabalham em organizações. E e
isso qü.e, num determinado moln2i1to, permite o surgi.:rento da trama. básica através da qual as pessoas con-eçam a se relacionar dentro da organização ( ... )

É
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i\

UL11

espaço c'Oncrt~i:o,

{pg. 34) ·

pnucupação do prograna de DRH sexi'i portanto, a de; ensinar as F€.~.

soas sobre c como as relaçoss

inte1.1x:sscx~i.s

ocorrem no contexto do grup:>, em

que lThS()_:Lda o g:r:upo influencia o seu corr±=ortarnento individualrnente, e

cGrro

tra11sfox:mar as t-elações interr...essOais de_ntro dele r..o sentj_do de obter maj_or

eficácia pessos1 a nível de autodesenvolvimento e organizacionalc
A. dicDtomia entre os objetivos de

crescim~nto

pessoal e cn:osci.rnei1to

organizacional_ é merê).iTt~te <YJnéeitual, PJis .~a prática amhos interagem, a
medida que a eficácia J22l::r'_::?.~ent§_ dos objetivos organizacionais só será obtida
se o cx-escirnento pessoal téurb§n o::orre:r:. Isqlando

lX)J:- Ul~

instante nosso racio

c!nio para o d;;,::senvolvint::àlto pessoal, valeria a pena lembrar as considerações
&' Shepard ( 33 ) quando Ciiz que, •• "enquanto uma estrnt.ura de mútua confiança

se d.esenvolve. os rre.m..'l)ros se habilitam a set""'vir corro a:r:-"''io aos de..rtBis;o Obse.rvaç:êies, I:18rguntas e sugestões são percP_bidas O::)ITO esforços para ajudar e nao
corro ameaças ( .•. ) . E..'rrpatia e intintidade to!1'.a'11 o

1\~.gr..r c'~'

defesa e disi:ância"

(PJS. 1132, 1134). Por oui:ro lado, se o S'DlPQ tiver urna boa estru·i:ura, a ten-

dência é que o trabalho será rreis produt:ivo. K':plica Velloso ( 34 } , "se o

grupo não estiv~..~r bem articulado, rX)r mais prcdutivà.S que as pessoas p.::tssam
ser individur;_lmente, a tendênci.a é que das ve.nham a ser irnp::odutivas no conb?.xto do g;:up::J'' (pg. 2)
Os programas de desenvolvimento co5tumam 3b.::;rdar este assunto e
prol!Dver o desenvolvill'.ento de ha'::lilidades do gru_oo através üe dois e!lfogues.
O pr.imeiro deles, seda aqüele em que corrp::>rtar;-entos restri:tivos e faci.li tâ.do
res são abordado5 de fonna di:ceta e através .de exemplos, visando a eli11únação
dos primeiros, e a esti!nulação dos segundos. A segunda, te:n um e.:1foquc; m3.is
amplo e profundo, visaJ,do estimular o grup:J a desenvolver dentro de si condi ...
çoes para a.':xJrdar, reconhecer e re:rcNer obstáculos que

afe+~arn

a r?ua produtiv,;!:

dade eDqllan·to grup6 de põssoas e grupo de trabalho.

9. 4 .1. fufa..se nos c~rt~rrtr~

Os programas de desa,volvimento que se detêm na correçao e incentivo de comportam::mtos, apresentam de maneira geral, urna lista de paàrees conr
portaTUent.ais que são descritos aos participa'1tes, e

à medida que o prograrc.a

caminha, ao Hnal dos trabalhos realizados em grur:os, o próprio 9rupo procura
identificar a manifestação de tais cornp::lrta!rentos, e a id.entificação de que,-n
os e.T.:i.tiu {" feed-badc") , Em alguns pro.]rarras o comportarne11to do grupo é asso-ciado a teoria de estilos cornport.am?ntais (gerenciais) adotada por ele.
exemplos de comportarrentos produt.ivos e irrr'2rodutivos sao: (35)

lü~nms

_____

_..._
Irr.crcd_i..rl.:ivos

ocon~e qüa."1dO
1112.•nte

os üssurrtos nao ay:rrecem \...:;xp'.U.cita-

na d:i.scussão,.· mas dirigeu e definem o resultado da ação do

grUFlJ~

,.

~~~aqt:tf~s i]..ôqi~~: comportarrentos que não p::x:iem ser entendidos

c.om

base no que estâ c.,-corrGndo no grup:) no lT0ln2ntc. 11.. oJ:"igem dos atç..,'Tues está em

preconceitos, ri.xas ant.igas, etc .•
Uso e.xagerado do tempo: forma diluida de tcnlé.lda de poder ou inüuêncj.a .. Alguns· membros do grupo falam em excesso não dando ten'!fO aos demais,
S1..1bmiss?.:o: a maior parte do gru.pa '"aceita fazer o qu(~ urri ou outr·:J

participante decide.
!'11_~:

o indivíduo fica rabisca.·--ldo e desa>ihando, nao pa.':i::lcipando

das ações do grufXJ.
Produtivos
El1CO}~jar:

incentivar as pessoas ao lxJm deseTI\(Y2Th"lO reforçando

as

boas contrib\úções d.">das ao grupo.
§olicita:r exemplo: solicitar ou dar exen;plos concret.os 2 medida
que um tema esteja sendo debat.ido, v:isando separar inf:erê.ncias de observ-a-

çces.
~Naliação:

o grupo avaliando sc,u próprio cony:>rtarrrJ-,_t.o sistematica

Consenso: busca de soluções c.ompativeis

C.."'CliV.

a vi. são

}.)éti:t~j~cu1ar

de

cada um sobr~::; o probleina, ao invés de soluções impOstas po::r..· um ou outro rnerü-

bros.
9.4.2. ~1fase ~ns processo~:

Outros programas se baseiam na a11álise dos processos de grupo

e

tendem a reservar ·uma ma.i.or pa:cte do seu tempo para esta atividade, p:x'kr.do
mesrro ser desenhado especifi.ca:nente para esta finalidade, isto é, c.om o
objetivo de ensinar as pessoas a lidar€!1\ melbor com seus grupos. liD cont:.~ii
rio das teorias que enfatizam c.-onr...ort:arrentos, estas objetivam desenvolver

o

grupo para ser capaz de resolver seus próprios problemas.
A teori.a

de

Grup:)E'. Operativos é \m;a das t:isa<"..as nestes programas.

Para Velloso ( 36 ), o problema básico de flmcionooento dos gn.1pos
está na capacidade da..s pessoas .que o conpõern de

lidarem com os conflitos

presentes na situação de trabalho. Este conflit:o se manifesta de diferenteé;
maneiras, tais com::l entre chefe e sul:Drdinado,

r:<".

competição negativa

situações de trabalho, nos_ conflitos 6J"ltre as necessidades

e

das

as possibili-

dades de at.enc't~J:-:ento dessas necessir1ades nas relações de trabalho. À medtda

J.GéJ

TI'K::n'cf; (elnergente) , };Orem, pássam a comr;()r um refere..ncial_.subjqcent:e (existe.!!_

·te) à:; ações do g:cur::o, atuando corro

Ull

obstáculo à sua e.ficá.cia~ JJ2ntro des·"'

t.e quadro, a proposta. c1c< tDc)ria· õe g:t:upos operativos é a de criêlr condições,
através das qwis,

tml

grut:e p:>ssa aprcrid.er: a. falar desses confl.i.tos e enten-

dé:r (j_'U·e isto não é tnna cc.t.â.strOfe, Pele coDtrãrio, à rrr2Cüda. que os confli·t.os
'~
• " errzrgent--:e 1 exF>.l.:i..Cl.u-:>,
" "' . ->-.·
•
• . •
' es e ensao t ra ta
"'CJ.US
ao n:;_ve.r.
e• r:oss:tve
__1 .L.l.a.ar
carn e ....
con1::r.-ar soluções p-:u:-a os mermcs r eliltúnondo restrições ao processo proJuti~rv

do grupo.
A arr,oJ.iação das caçacidades produtivas do grupo, implicam a reela
boração dos papéis d:tsponíveis no grupo. A elin,inação ele papéis e condutas
est.e.riotipadas Co!1dicion.a.J.-t.:es à articulação 'do gruJ:IO, permit.e a liberação

das relações interpessoais, na direção de relações mais adequadas às necessi
dades inõ.ividv.ais e das taJ:efas do gr1.1p:::>. O papel do lider, tyJr exemplo, à
medida qur.; é toroado ccrno mantene...1o:r: dos pad....-rÕes de conduta pré·-estab2lecidas,
não ajuda no estabelecirnent-...o de um cl:i.Ina de mudanças, ne.Ll [A:~xmit.e a mw.'lifes-

t.ação da criat.i.vidade dos iTComl:lros do

r~.1p::>.

Qui.roga. ( 37 ) ,

cj_ tando

Pichon-·

Riviere, define o grupo corro o "conjunto restrit-O de pessoas que liga(:lcas

constantes de

t.~"'

FC~

e espaço e a.n.iculadas por sua mútua represe.ntr::tção inte_Y"

na se pror;õe, de forma implicita ou explícita, uma tarefa que constitui

sua

finalidade, interatuando através de oomplexos rrecanisn:os de aBsunç:.ao e abdi·C'E.çao

de papéis" (pg . 2)
Os processos de relações no grupo po:'lem ser divididos em três está

gios*: No estágio de rré-t:arefa, o g:n.Jpo se im.::>biliza, busççndo enfrentar
süuações ameaç.adoras através de seus esque..1nas, obsoletos para tal. Esta si-·
tuação ameaçadora, pX!e se configurar na necessidade de rever ou nodificar
esquenas ou vincules existentes. A resistência se rranifesta através de comportamentos de ~a~, =ransfo:cmando a situação ameaçadora num objeto persecutório, ou fug<:: , evitando o confronto. Alguns exemplos de co;;portarrentos
na situação de Pré--tarefa do grupo, são a dependência e o acasalamento.

No

primeiro, o grupo se r.oloca mnn estado de dependência de algo (e não pa.c-a
algo) que venha ocorrer e que vai ajudá-lo a vol te-u: a funcionar. No segu.'1do,
o acasalamento ou rressianisrro, dois me111bros do grupo ficam em deba.te constan

te, enquanto os demai.s ficam perplexos corro se estivessem assistindo a um
ato sexual, a partir do qual Uill filho seria gerado, "o ~Essias", que viria
resolver todos os problem<'L'i do grup:::>. Todos acham a situação insup:::>rtável,
mas ninguém faz nada para alterá-la.
Os grupos que se encc:ntram em estágios de pré-tarefa, alocam toda
a sua energia evitando o oonfronto objetivo co;n a situação ameaçadora, atra-

*

------------------·

A descrição dos processos de relações no grup:::> é feita oom base nas :cnforrnações obtidas no Seminário de Desenvolvirnento Organizacional e Gl:up:::>s
Operativos" da IPEPIJI.N -· SÃO PA\Jf....O ·- 1978 ..
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vés dos co:rportan\é""T,.tos de luta. e :Eug-a: nao conses'llindo desenvol"ver., a t.arefa

a

el(~

designada e rx:u:·<:l a

gua~~..

foi cOtJstit.-..:.tido.

O estágio de J'a:re:fa r· pressur::õ~ qce -(') grüFO superou o Gstágio de

pré-tarefa e consegue se deçli.car aos objet,ivos do mes"!lb, a t:?xefa e.:mlícita.
'

-----~·----

A rredi.da. que ainda exista alguma taJ:\?fa não resolvida (jnplícita), a ação do
grup::> é can?.J.ü:ada para sua solução. Nest.e estágio, há u,iJa alta mobilidade
de papéis voltados a ate-'1der os objetivos do grupo. Os papéis esters-otipados

são superados, e se adot.am outros mais compativeis com a tarefa a ser desenvolvida.
O estágio de Heta-tarefa, se dá quando o grup:> já desenvolve seus
.

-~--,---

próprios mecanismos para o cresc:lrt1<~lto de cada rrernbro elo grupo c0!1'ú \..W to-Jo

e da organização. Ele não está li.gado diretamente .:i tarefa do grup::>, mas a
afeta

à

medida que o grup:> se t01:na mais eficaz. Os mecanis:Kls usados

pelo

grup::> sao: a assinalasão_, que é a explicitação do que estã acontecendo

no

plano =ulto (ex:i.stente) das relações do grupo, e a interpret-..ação, que consiste na lDJerdade de ca.da membro buscar suas fantasias internas lançã-las
do gru[JO e testá-las frente à realidade. ~ oomõ

no ?.mbiente

se

urra hipótese fosse lançada ao gn1p:> que a confirma ou não. Quando as suposi-·

ções (fantasias) são ccnfinnadas, o grupo rassa a traball1ar. sobre ela e efetuando as mudanças de atitudes e · COill[XJrt.amentos necessários.
Os prog-.camas de desenvolviinanto grupal te.IT, ernbutioos em si, o desenvolvilrento de tc:da.s as habilidades contidas no rrcdelo. A gestão si tuacional em foco, -seria caracterizada como a habilidade. do indivíduo, membro

do

grupo e.m rroclificar a ru.r:ârrd.c.a do grup:>, respei tanC'o o conte.xto onde ele está

inser.ido (sensibilidade situacicnal), de 1rodo a

torrk~--lo

mais eficaz na rea--

lização das tarefas a ele designadas, ban oo:ro, instrwnento de desenvolvi.lll2!,l_
to pessoal para todos os. que dele pal-ticip.am.

9.5. St1i!&io

----

O dese.·wolvimento da corrpetência interpessoal te.m grande irrq:::ortP..:ncia para a eficácia dc-:t gestão situacional, pois em quase todas situaçõe.s

as

pessoas (chefe.s, sllix:>rdinados, oolaboradores, clientes, fo:rnecedores,. lideres
sindicais, etc:), se constituem em variáveis pode...rosas. Em alguns programas de
DRH

esta habilidade, por si só, se constitui

ll:J

seu objeti\tO principal, p::>is

acredita-se <r-Je grande., parte do sucesso administrativo, está associado à habi
!idade das pessoas de estabelecerem relaci.or.amentos interpessoais eficazes
psicolÓgica, social e organizacionalmente.
Urna atenção especial se dá ao desenvolvimento dos grupos de trabalho, pois grande parte do traba.lho humano realü;ado numa erupresa

através deles, que dependendo da

.slli\

é feito

dinâm:i.ca pYJerão ou não maximizar os

e.sfO.l.'"Ç-'OS e lX)tencia.liàade.s de caaa um dt=:~ seu.s m:.~rbres ~ '.Cerres

-G.":.3...'Tbêrn

p:rcgra--

m:-).5 <~sp2çÍfir.x:.s com a fina.liê....qd~: de r30.:sr:.::::~volver g:tt"tpos e e-quipes de trabe~o.

A eficácia das relações i.rrte1~pe..~soa:Ls está t.a.rrb&n:l'' ligada ao CE.~>e..n

vulvimento pessoal, po:L3 É: at..ravés do con.t.:ato entrt~ as p-~soas qt::.e ele

ocorre.
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10.1~ Cor~cç;::Lto

---·--

A ccmp..~tên.cia intrapessoal consiste no grau de li.be:ra.t::.de q1.1e o indi.

víduo tem para roodifica1.· o conjunto de infornaçÕP...s que él.orrd.r>.a, sm lêgica F.:/
ou rrodclos de ia·te.rpretn..:r a si. mei-~rro

·9

ao mundo, o seu sisten"lê... de valores

9

,-,].;o,

as suas reaçoes e."'rocionais aos cíbjetos da realidade, inclUB.ive para com

meSl'lO. Consiste portanto, na sua capacidade de gP.stão interior ãe rea)or::e~

sua energia pessoal er.1 senti.do di.verso daquele existente E:ln detenni.nado m::>m'"r:.
tor visando o uso mais e.deqnaéb ão seu f-Ot2ncial. Em resurro, consiste no

donunio sobre si mesrro.
Os

pressupostos que oricint?Jn este segmento do trabalho, estao

r-ela~

cionados ao quanto esta habilidade po:le afetar o desenvolvimento das de,-na.i.s,
a eficá.cia do pit'.grarna e a decisão de at.<.todesenvolvimento dos pa1.ticipcnte..s ..

r,a.s

- A adoção das têCP.icas, val.oEes e infol.TiBjiÕP.s in~:roduzJ:~as
§iferentes etapas do

progr~ce ~los

a.tr:ibuem um valor pessoal

part.icipantes .L-~...nd~_l-10 ~to

~le'E.

às mesmas.

Este pressuposto refere-se ao fato de que nem

S<O]Ttp1."·3

existe

<xmo.:,:.~·

.

dância entre o conteúdo do programa e a maneira de pensar dos pa1:ticipant:es,
o_ q..1e rxx~eria· levá-· los a re.sistir à sua adoÇ!ão .. Os pressupostos scguin1:c::s!
completc-un esta possibilidade de di.vergénda, q'.le se agrava à medida quce ex:i.st:am concepções diferentes sobre o que é melhor para o desenvolvimento ·
p<3ssoal:
- As

rrodificacões no CC?l!P.:2rtan'el'lto visando uma liHior eficáci.~

soal e profissional,__3_e:rendem <1:! decisão pessoal de cada um.
- A- adoção de uçoes que leve.rn ao a.ut.od(.?:?envolvirt]?nto de~nde do
p~io

indi.víduo,
O Últirro pressuposto a ser apresentado aqui, está Hgaào ao corro o

programa poderá ajudar aos participantes no desenvolvi.n'el'lto <l:t sua o:>mpetên-cia int.rapessoal, e o qua11to esta habilidade está ligada à de autoconhecima,
to.
O desenvolvi..'Tel'lto da ooiTf0eténcia 'intrapessoal. depef'l.de dQ_y~?].um~

e q1:caliãade das infonm.ções que o ingivÍdt.:.o dí~p3e a respeito de si m~srr<-,,
pois é com bas" nelas, que ele estabelec:e o sentido ~as s-.J.~_m::>difj,~~-?__)2§~.:
soais.
A CXliJJ[JE:tência interpessoal

e.stá contida e afeta tcx:las as habilida-

de.s anteriormente descritas, tendo já si.d."l enfocada nos rrome.nt.os em que se ·
evide..'1ciava a dependência dos mes=s J:x:>r ela. Corr. relação à habilidade de

-;

'

')

..L.J.. ,,.

~,~ . .l-o L..;~.,.
~~h·--JJ'men'-~
o.,.:'e.~ '
· W,

e 1.~.. c..~

,..
.. ~ . ..---·--. \'·ll'·-- ..,..,~·.1-,.,;;,~,
"::JU~\...! . ...::.C.<. '-'· ,.:;':l, ..>..~.. o~.,......_.

•'.-

,,.J.'.:~

'·1:L.<.;;~.!..U.
~~~ ... ~"'....
·-·:"1.,~....dv.J..ct~
, . . , ..· =·
1.:'J?'8.ü~>.:
......

~

1~

aUto~ges· ta-·o

ô.e:t_..'ende c.b quan"t.o ~ indivíduo conhece a si m12-snD, e p.Jr s·;Ja vez, um .i..11.div.íduo

s6 o::>l1hece a si 1resnn,. r:11;:ando est2bele02

t1.'1Ja

atj. tud~~ (autoges~::ão) posit_i.va dr:;

reflexão sobre si mesno,.
A O.)rípetência inb:\"i!?~...::-;soal está vvlt.ada p2~-a dentro cJo indi.víduo

(x:ealidade interna), quando ele está :resolvendo assun:tos tais oJJ1YJ; valor~:; ..
rea-\;Õ~ e.mcior..a:i.s , esquernas de oomunic.ação 1ntxapessoal r etc . .. , e para fora

dele, qu.ando está preocupado rom seus Corr1!:-"''rt-.Á~rriE;.ntos ou a maneira de cbservur

a realidade exre:r.na.
Não ê objeti'lO do prograrna, entrar a ftmdo nas questões IT:aü.:; .ínt.i-

rras e estruturais do indivíduo, mas

t.~le

deverá oferecer situações e infonna.-

ções que os ajudem a anpliar sua competência intrapessoal. PrJ.meiro,

ist_o

ocorrerá à medida que exercícios de autoanálise e seçf-es de "feed-back''

se

realizem e rrod.Lfiquem a perspectiva que o individuo t.em de s:t. inesno, I, mudill]_

ça no autoconhecimento poderá gerar algtcm:< decisã:J de rrodificaçZ1o pessoal,
esh1.1tur:al ou CO!P',:ort:,-qmenta1 a critério de ceda um. Seg!E:do, algmna info:rméi.-ção direta podeJ:ã ser àada, através da explicação da dinâmJca

~'ssoal

de

aut.c:,.jcsenvolvirrento, principaJ.lT!E!!J.te enfatiz&J.do a sua responsabilidade

1:essoal. Terceiro, programas podem ser dese!'bados visando fazer o individue
refletir sobre a sua vida profissional e particular, ajudando-o a orga;u.zar
idéias a respeito de
10. 2.

s~ mesllD.

~estriçf.es

a competência intrapessoal

Poder1amos imaginar que àada certas caract.eríst.icas mnbierrtais

(sociais, polÍticas, econômicas, etc .. ), poderíanos encontrar o

indivíduo

tot..alrnente independente. Encretanto, isi:o não ocorre nem mesnD quando

tais

condições são favoráveis. O indivíduo ao longo da vida. sofre um processo

de

inculcação de normas, valores e costurrerr. que condicionam sua ;:naneira de ser.
A cultura atua co;:ro in.ibidora da errpressão máxima da personahdade, ajuC:ando
o indivíduo a se adaptar, encontrando sua e:'flressão ótima. Dentro deste quadro, o individuo independente passa a ser aquele cujo comp::>rtame.nt:o não
e
excessivamente dominado pela influênci.a que as variáveis e..'{ternas (pessoas,
entidades, etc .• )

exercem sobre ele ( l ) . (figura 14)

De maneira geral, o processo educacional a gue

SOilDS

submetidos,

nos leva a um ;raior ou menor grau de competê11cia intrapessoal. Seg;.mdo
Shepard ( 2 ) , "A criança logo aprende a separar a si mes1na das demais pessoas e a perceber sua dependência delas, para satisfazer sua.s necessidades

naturais e sociais, através de sua experiência inediata. ~ corrn.Jm em muitos
lares, os pais darem arror em troca de algum cei111p0rtarrento ( ... ) . Nos insti'cu
tos educacionats, elas são controladas externamente JX>r adultos poderosos;
nas tradicionais educações religiosas, u;na autoridade externa é designada
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para prover os controles super-humanos tidos corro necessários ao bem

do

homem. Em todas estas três entidades socializantes, há um esforço para que a
criança internalize estes controles externos corro s ua própria consciência"

(pgs; 1119 e 1120)
Assim, desde o início tendemos a nos submeter a esquP..rnas extex:nos,
que sao incorfOrados e usados ao longo da vida. A expectaUva é que, can

o

crescimento e amadurecimento do indivíduo ele tenha condicões de rever estes
<

oontroles e restrições internas, m::xlificando

•

e adequando-os. Entreta'lto,

todos nós ainda nos submetemos a esquemas arca{cos· que afetam nossas decisoes acerca das nossas próprias vidas.
:E: certo que o objetivo dos progra"Tas de DPH não ·visam gBrar mudan-

ças significaUvas nas pessoas, rras apenas promover algumas modificações

a

partir das próprias características de cada um ( 3 ), entreté'l1to, um certo
g-..:au de competência interpessoal para prorrovê-los será necessário, principaf._
lrl"Jlte se houver um contrast.e significativo entre os ·,;-alares e corrq:x:)J:tamentos
esperados pela empresa, com valores e comportarrentos usuais do empregado.
A competência intrapessoal po:3.e ser e continuar sendo inibida,

e

isto irá afetar a forma e a qualidade da gestão das situações, a rr,aneira
corno o indivíduo as interpreta, o seu relacionamento com as demais pessoas
e as decisões sobre ele rnesrro, inclusive a maneira

COilO

ele se percebe, co-

brindo assim todas as habilidades propostas pelo nosso rrodelo. Cada programa
de DPH, em função dos objetivos a que se prop)e, aborda o tema direta ou
indiretamente, visando alertar o indivíduo de que a inibição de sua competê~
cia intrapessoal poderá ocorrer. Os programas inforrnarn aos participantes,
que certos rnecanisrros psicológicos adquiridos ao longo da vida, condicionam
a su,a maneira de pensar e agir. Alguns dos mais abordados sao:
Mecanism:Js de d<?fesa: P.s pessoas tem duas alternativas de
atenuar as sensações de aineaça à sua personalidade. Na primeira, o indivíduo
se defronta com o fato que está gerando esta ameaça, e· desde que perceba que
a inadequação é su,a, modifica sua maneira de ser, l1.armonizando sua personal:!:,

]_.l /;

dade. o:m1 aqu:.tlo que está caus<::.ndo a dif.ü_-uldaêie, A st:.·giJLda. 1:Lnh.e de a\;ao,
visa
duo

prote.gc~c
lid~

e defer:.C.t:.:r a sua il--:,.QividualicJad,..=.. r...:nquant.o na p:r:Lmeira o indivi
11

realidade visando defender-se". ?ara
l.~azces

neGt~

ele recusa, nega, d:.;:sfis"Dra. a

Ar~n,ris

( 4- ) , :Fouco s.2 sabe Eq!:n:·c

com o prob.lerra e r.e m.:Xiifica,.

as

p:1rque as r-tssoas escolhem este ou agueJ..e rrecanisno, nao obstante, e

pJssível af:i.rmar que: 1) a experiência 0..nter:i.o:r. e 2) a previsão do castj_go

qu.e acarreta, pcderão influir na escolha .
· Os mecanism..-,s de defesa nao sao nt:::cessariam=:_nte maus ou. OOns 1 mas o

seu uso

indiscrim~nado

inteJ~'

pxle levar o indivíduo a se afastar da realj_dade

na e externa. ;n.s sensações de am2aça rrais freqüentes são a ansiedade, o conflito, a frustração e o fracasso e algu.Ds dos meca.nisnns de defesa nra.is t:sa-

dos são:

~gressao,
.

I

. culpa, negação, snpressao, inibição, racior::alização,

projeção (figura l5).
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Qua:::1do novos conceitos , valores e técnicElS sao intrcx:l'..1zidos

pelos

progranas de DHI, eles pxle.:n gerar algum descx:mforto pessoal, o qual poderá
ser traduzido como receio de fracassar no seu uso

, ou corro o con-

flíto de r:erce.ber que a aplicação deste novo valor ou conceito seria Ütil

no

seu trabalho, mas para isso teria que se desfazer de outros com os quais

já

oonvive a mui to, e assim p:::>r diante.
Se estas nrÃificações afetarem significativ=nte a individualidade
do participante ao nível da sua autoest.ima, autoconceito, .isto é, ele
que admiti.r para

s~

tiver

rresJTO que está errado ou agindo inadequadamente nas situa

ções, ele procurará negar, racionali;:ar, visando eliminar esta sensação

de

ameaça ao seu égo. Agindo desta fonna, eles tenderão a usar sua conpetência
intrapessoal para sua autodefesa e não seu

autcxlesenvolvimento. Deverros dis--

tinguir entretanto, esta situação daquela em que o individuo avalia objetivame'1te (ar:esar

de. fazê-lo

com suas próprias lentes) as técnicas e valores pro-

postos e conclui psla discordância na sua adoção, quer por JTOtivos pessoais,
isto é, p:::>rque vão contra seus princípios e valores, ou mesmo por achar que
nao seria a melhor altP..rnativa para a organização.
Assuntos nao ccnclu.ícbs
Outra restrição ao u.so da CCJlT!!:Btência intrapessoal, refere·-se a
soluç.ão de problemas psi.ro.lógicos pendentes ciJ:·o.mst.a.nciais.
Na vida diária ocorre.rn inúmeras situações que não se concluem,

ror

razoes diversas, e que ficam per.maner>.t:errente interferindo na comunicação
intrapessoal, a maneira oo,To o individuo se relaciona consigo mesrro e na maneira rorno se relaciona oom a realidade, inclusive com as demais pessoas .
Para Hesnick ( 5 ) , quando existem assuntos não concluídos, tendemos a resolver as novas situações com respostas a.11.tigas e inadequadas. Muito frequentemente, assuntos não resolvidos tornan-se

u111

filtro através do qual todas

atividades presentes passam. Assim, em vez de experimentar criativamente cada
nova situação, a pessoa relaciona-se com ela através de velhas respostas.
A solução do problena pendente é báska para o individuo poder agir
produtivamente. Eles são responsáveis pela dificuldade de concentração, p:::>j.s
o individuo

fie~

dividido por mais que uu objeto de interesse. Repetindo Perls,

diriarros que ele se fragmenta e se imobiliza, perdendo consequel"lterrente, a sua
ooridição de autogestão, passando a ser conduzido pela ansiedade, tensão, raiva
e outros se.'1timentos ligados ao evento po__ndente. ( 6 )
. Uma pranoção ou aurnento que o empregado esperava, um relacionamento
infeliz com o diretor e problemas das mais diversas origens e magnitude, quando não resolvidos permanecem intennediando, corno um vínculo unilateral do indi
viduo nas . suas relações com o mundo e para consigo mesmo.
Quando sugerimos no capítulo 5 a apresentação prévia do programa
aos seus participantes, dando a eles a opo:ti:unidade de ronhecer seus pressup:::>s-

J..Lb

tos,
de

:cesolvt~J.:

qu.alc.P.Jer
ev211tt:-?il ...t:v.=nJéncia do oõ.rtici.uante
cem rela.cão a ele.
J'
...
J.

"

Não é inq;;ossível que ansieú.ades e rre.1os trazi.dos pelo particiP'1.nt.e em r:elaçãc
ao prograJna blOCfüeiem tcx.las suas energ.iõ.s, i.rrt}X·::dir:do-o de

aprc·vei.~~á-lo

adec:fll_:!

dament.e t~Por exarnplo 1 0 gext:l.."1te indicad::.1 a partici.paL de urn exercíciO d"Jrante

o pr<Xs.carrta 1 p..Jderá sup::>r que isto es·tã .tk:.ndo fe.it:o com o fito dr2 avaliá~lo.

:ProvaveJmente el(~ passar.á o exercício todo preocGpado coin isto

f..:.:

não se dec"Li.. ~-

' prJnclpa
. . 1•
ca&a- a~ tar8Ia

10 • 3, ResPOn:;abilidade Pessoal

O crescimento pessoal

te.:~

corro seu principal pilax a

resi-f..')nsabi1id~

de pessoal. Para r-esnick ( 7 ) , a re.sponsabilidade pessoal ocorre quando .
indivíduo assume. a J:esr.onsabilidade por

Sl

memro, sua vid'i e éttos. Cada

o

p2S-

soa escolhe o gue faz e guem efetivament;e é, e sorrente gu<'ndo ela assume res-ponsabilidade por

Sl

mesma é gue teLá condições de apr-ender e esc:olher alter-

nativas gue a ajudarão a c:rescer, distinguindo e eliminando aguelas gue a
blcxr,mia ou a leva a auto::l.estruição. Quando se cc:11eça a

assurrj~:

responsabi.U···

c3.ade p2las palavras e atos r é que se corneça a ter· consciêr1cia. do real corrteildo e objetivos dos mesmos. l-\ partir do rrorne:nto que as

para

Sl

pessoas estão atentG\s

mesmas, elas começam a reconhecer como suas m:'meiras habituais de

.pensa1:- afetam suas experiências, lirritarr. stJas alternativas e

restringe~.;

seu

positivo, nutJ:iti.vo e criativo m:x!o de pensar.
A responsabilidade. pessoal p::n:tant.o 1 irrrp! ico. .a necessidade de
tar atenção a s:t mesmo, ampliando seu autcx.x)nhecimento ~ Esta

vez, deve residir tanto na atividade

111f'~'1tal

cttenç~ão,

p~~e.§_

r:or sua

corro na ccr'lpJrtamental. ConUJlua

Resnick, coisas tal oc= gestos, poEtura, o <J."Ue está sendo visto, f&<tasias,
sonhos, julga.'Uen!:Ds, p:;.nsamentos, pe:ctencem e sao as próprias pessoas, nao F:?.
dendo ser analisadas pelo i.ndivíduo corro se estivesse fora dele. O ser humano

é um gestalt , um organis!TD tmificado e suas atividades mentais e físicas são
manifestações da mesma coisa, de sua existência total.
Segundo Perls, a gestal t

é se;npre foxmada é!.e tal modo gue soment.e

uma figura, urn ítem possa estar e.m prilr.€ÜO plano, de m:::do gue só podemos F€l].
sar basicamente em tura só coisa por vez. L:Jgot se dois OJX>stos ou duas

figu~

ras diferentes qt..ti.serern tomar conta do organismo, ficarrcs confusos, divididos

e fragme~"1tados. A responsabilidade pessoal signHicc~ que o indivíduo deve <>.s·sumir a s:t mesrro como Uc'U tcx:Io, uma gestal. t , co:::po e mente, e isto implica
honestidade da sua auto-análise, ser eÀ"[JlÍcito nos seus

probl~~as,

o.

e princi-

palmente, buscar soluções para suas inadequações. Para tal, as ateJ1ções devem
focar as erroções, valores, atitudes, compor+..arrentos e dados da realidade.
Entretanto, ressal.va Perls, gue "pouquíssimos entre nós sao pessoas inte<]rais".
Para Resnick ( 8 l , "Ein nossa cult=a as pessoas aprende.'!\ a sermaí.s ronsci.entes

117
daquilo que devem fazer e ser, do qliG prestarem atenção J,."Bra aquilo cpe realmente se.Tltem; elas igr:.oram a sabedori.a do orgard.srro, a natm::al habilidade

.
. t:L. va do corpo em
mtu:L

Seaber

.'
"
o que 111e e- rrelhor.

A responsabil.i.dade pessoal
nosso mal estar a outros oessoas: 1

1
!

e:U~'Tiina

Traut'Tié\S

11
,

(f9. 71)

a possibilidade de atribuirrros
são basicamente rrentiras às

quais as pessoas se apegarn firrrerrente paxa justificar sua falta de vontade de
crescer. Cada um deci.de sobre sua própria vida e é capaz de modificar-se e
assumir o controle da sua existência.
O crescimento, o autodesenvolvill\2l1to,. o amadurecirrento, sao sinônirros do processo que consiste em transce11.der ao apoio ambiental para o autoapoio. O indivíO.uo IIDbiliza C'.ada vez mai.s o seu potencial, isto é, os seus
re=sos internos e descobre que pode fazer muito mais do que irr.aginava.

A

repetição de caur,ortamentos padronizados, desempe11ho de par:;éis repetidaJrente,
os clichês, só tendem a di.rn.inuir a possibilidade de reali?ar o próprio potencial. A meta é descobrir de que forma o indivíduo se impede de crescer, de
usar o seu potencial. Se conseguir, terá dado o passo inicial para o seu auto
desenvolv.ürento, tornando sua vida mais rica. ( 9 )
'A medida que o programa de DRI~ é deseru1ado de forro& a estabelecer
ou reforçar o desempenho de papéis rígidos, e consequentemente, com pü\}ca mobilidade, ele estará sendo contradi tório. Isto ocorre quando há uma ênfase
acentuada no ajustamento dos indivíduos (empregados) à orgm'lização, como
ela fosse algo relativamente estável. É necessário a atenção ao fato de
mudanças constantes geram desajustamento e esta é
do nosso tempo. Se considerarmos c,ue nossas

~'Ira

5~presas

se
qc:re

cc:racterística típica

refleteJn a realidade

nossa sociedade, cabem aqui consideraçõesde Perls sobre o ajustamento

da
das

pessoas a ela e corro isto as afeta: " .. cada vez mais pessoas não desejam so
ajustar à sociedade". Continua ele, "Eu considero que a personalidade básica
do nosso tempo é a personalidade neurótica ( ... ) , ac:cedi to que estarros viven-

do numa sociedade dOP.nte, onde as pessoas ape11as precisam escolher entre participar da psicose coletiva ou correr riscos e tornar-se sadio, e talvez

também ser crucificado" (f9. 51)
A responsabilidade pessoal nao é algo que possa ser ensi."lada, mas
pode ser estimulada através do programa, coloc-cffido informações que ajudem os
participantes na definição da sua auto--irragem e na irr.agem que os outros tem
dele. Poderros ainda, alertá-lo para a necessidade de desenvolver uma atitude
de "responsabilidade l,'eSSOal", e quais as :i.mplicações que disto resultam, lem
brando entretanto, que a personalidade do indivíduo é

tm\

todo, onde suas

diversas partes se airolda:m e se suportam, onde as partes "más" são interdepen
dentes e interagem com as partes "boas" e que uma modificação nas prirreiras
pode afetar as d8IT'.ais (10) • Responsabilidade pessoal não significa ccrrrpromisso de Irodificação pessoal, mas sim consciência e decisão sobre si mesrro.

10.4.
A

Autodesen•.7o}.v.ürent.o
..

Db.

enrc_)!.C':sa.

-··---;-~~-~---~- --~·-----h---·

d(~cisão

pelo dc.:-:ll?'Xi.VOlvlmes.1.t.o p2ssoal €1 do individo.o, rnas est.a.-·

'riatrt as empresas crii.::uxlo condições pa.ra qus eles p-Jssaru realizá·-lo at..:.cavés
da si·tuação de trabalho?

B.:1.sta só o esforço do individuo"? Não Fc;ria contra

ditório o desenvolvinP.nto de urra mel..'lor )Y"-Xcepção do indivíduo sobre

SJ.

n"-"Smo, :-,obre o seu ambiente de trabalho permit.indo a ele perceber o con:f]j_-

to entre seus interesses de desenvolvin1entn pessoal e o nível de e.Yigêncj_a
e expectativa da. e.rrpresa pa:L·a com ele?
Para o rom fu:1ciona1rento da e.'Tlpresa, o ideal seria que os mq:;reg2_
dos apenas util:Lzasse-:n alguns ele seus corr.r::ortame..11tos, aqueles ligados a ta.-

refa a ser executada. ET.tret.snto, as pessoas quando "''stão na situação de tra
balho, nuntém interesse"' ligados à empresa e a outras áreas de atenção,

J>.

h:.sca de autodesenvolv.iJnento através das ativic'.ades de trabalho ·tende a scor
cada vez mais ex-pressiva, 'a rred.ida que um valor mais significativo é atxibu:!:
do a papéis de gerência, técnico de alto nível e outros. Hoje, cada vez rnaü;
pessoas deixam de ser l5.L""'trrais e aut:§noE!-'S, e pa.ssam a compor quadros admi-

nistrat.ivos e tecr.icos das empresas. Entretant.o, até que ponto est<rr.iam

as

e.'Tpresas dispostas a facilitar o autoàesenvolvimento deste grupo de pes:,;oas
Cãrla vez maior? Teria ela algum interesse nisto?

Argyris ( 11 ) , analisando a realidade das e.-rpresas conclui que rJ'i
uma incongrut?.nci.a básica Pntre as nece:c>sidõdes ds uma persoP.alidade mad\Jrcõ
e as exig&ncias da orga~."1iza~~ão formal. PrincÍpios tais cono: u'TI rnínirro

C'-Oi:1-

trole sobre seu mtmdo de trabalho; eldgência de passividade, dependência
submissão; li.m.i.tacl.a perspectiva te.mporal; induçã.o ao

apeJ~fei.çcament:o; e

e

valo-·

rização do uso frequente de poucas aptidões e superfi.ci.ais, levam o indivíduo a traballldr sob condições que levam ao malogro psj_cológico. Estas con:li-·
ções estão perfeitamente adequadas ao conceito de "i;1clusão põ.rcial" acina
com2ntado, onde na realidade, só parte das pessoas são necessárias ( 12
e nos alert.am para os proble:uas que as

e~resas

terão em decorrência da

nieL'lor preparação intelectual e psicológica das pessoas, as quais ao longo
do tempo, sentindo a sub-utilização de suas capacidades, desenvolverão !!'ais.

e mais o conceito de qu.e o txabalho nas e111presas é "um r:L".l necessário". (fi
gura 16).

if:

bem provável que estas considerações sejam mais pertinentes aos

níveis hierárquicos nms baixos da organização, e lTIP..nos aplicáveis aos mais
elevados, os quais tendem a t.er nos seus trabalhos urra ;naior condição

de

realização pesso<ü.

10.5. Planejamento de vida e carreira
Algu.'tB.s empresas tern introduzido em seus progra:nas de desenvolvimento, m'Sdulos referentes ao plcmejanento de vida e carreira. Eles estão

J.l9
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RESPONSABILIDADE
AUTOCONFIANCA
1+-------;
INDEPENDENC!tl.
~

I QUE
PROPORCIONAM
PCYJCAS ·CHANCES
P/ SATISFAZER
NE(;ESS!Dt1DC:S

. SUBUTILIZAÇAO
DA CAffiCIDADE
DOS INDIViDUOS
MECANISMO
DE DEFESA

i'
L_

PERDA DO
INTERESSE PELO 1+--------'P.
TRABALHO

PRESERVAR
AUTO- RESPEITO .

N2 DE

TRABALHO~ MAL NECESSÃRIO

FIGURA 16 - RESTRIÇÕES NJ AUTODESENVOLVIMENTO NAS EMPRESAS

•

il1tirr.r;·;.rne:nte ligados ao

desenvolT,_''im~;r.to

da (XJlrpsT..:Ônc.i.a intrapessoal, viS"to

q1J.e s . ~u
. obje-tivo é o de fazer o participan.t.e refletir sobre. ele mesrro e s'J.::l
vida corro um to:1o, analisar suas expzcta.tivas e p:-Jrspect.ivas: e sugerir qt.:.e
estabeleça.'TI rrei:as pessoais de vida {pcu:t:iculr.t.r e lJrofissional) .

Nos objetivos da organização ao irrplantar urn nódulo ou programa
corro este, encontra--se o de estimular aos parttcipa.ntes do \lso de seus po-

tenciais não só na situação de trabalho, rnas taml:érn nos de-rais

ca~s

de

atividade hurrana.
Para Leavitt ( l3 ) , alguns dos objetivos da implantação de

um

prograna como este pela empresé!. são:
- Dem:mstrar sua responsabilidade social e.'lquanto organização
madura;

- M:Jstrar seu interesse pelos empregados enquanto individuos;
Realização do p:Jtencial de seus recursos huma.üos (o capital humano da organização) ;
- Ajudar o individuo a se preparar para as mudanças na sociedade,
na organização e consigo mesmo;
- Planejar melhor as expe.riênci.as :Lndividuais de aprE'.ndizagem necessári.a para atingir os objetivos de vida;
- Focar o indivíduo como um todo.
Os pressup:Jstos que orientam estes objei:ivos sao:
- O p:Jtencial liberado em qualquer atividade ou situação,

enriqu~

ce o indivíduo, tor.nando-o mais produt.ivo cerro pes:oa e isto refletirá

na

sua eficácia profissional;
- As pessoas só serão produtivas se apreciarem os valores intrin-

seoos daquilo que estão fazendo, e se obtiverem satisfaç2o simultâneamente
de duas fontes - trabalho e vida privada - ao invés de urna só delas. ( 14 )
Muitos executivos tendem a sacrificar suas vidas privadas em

fa-

vor de seu sucesso profissional. Isto decorre do int-enso valor atrj_buído ao
sucesso no deseJlFmho deste papel pela nossa sociedade nos dias de hoje.
Caberia a pergunta: precisa o sucesso custar tão ca.ro? Bartolomé e L'vans(l5)
explicam que o gerente que está insatisfeito com seu trabalho t.em p:Juca chiJ!:
ce de ser feliz no seu lar. Por outro lado, se ele se sente competente e sa' tisfeito, desafiado na medida certa, sentimentos negativos não aparecem , e
ele te.'1de a ter um bom relacionam2nto familiar. Esta análise tarrbém se aplica

à saúde física. Isto não quer dizer que o sucesso profissional
o sucesso na vida

fa~iliar,

veP~'1a

garanti.r

p:Jis isto depende de outros fatores, mas sem

dúvida, poderá funcionar como fat.or restritivo. De maneira geral, poderímros
·dizer que para uma pessoa a.-nbiciosa, moa vida profissional funcionando bem é
necessária mas não suficiente para fazer funcionar

be.'ll

a vida familiar.

Ao assumir papel de executivo, o indi.víduo está corrprando nuis do

que

U.'Tt

estilo profissior.al, está fadado a ter

de

consumir \Jm estilo de vida.

1.21
dj_minuJJ~ão

do

tt:rt'lf...O cor.~

a farn.:ilia e arni.g:.).S nao rclacion:1dos ao trabLtlho, e

assim pox: diantea Se adicionarmos a te11.sãc do trabalho, co1ro fa·tcr constante
às s:1as e.tivid.:J.dês, o c~ruc te.Lc...T.os será .~t r~..1tencialização dos problert~:J.s
socie.is ,

e1rcc.i.o!~.:-·d.s

e fisicos. Os

re::.:~ul Cc'i;:1os

na vida privada f(Xle.rn se rnani-

festar. através da f.=;diqetr prostração ou tensão e!n::x:!ional.
Esta descrição dos prc..."blemas p::>tenciais do gert?.nte dos
hoje, o

exE~cutivo,

diôs

de

nos ssr(1e para demonstrar a necessidade de uma. avaliação

dos objetivos profissionilis e privados, :í:orçandoo individuo a urre análise
mais ampla e ).ntcgral de s1.. meSl'í'O.

O processo de plaJ'lejamento de vida e c,ar.ceíra consiste e.m ajudar o
participante do progra.m·J. a:
sisteJ.natizar as infonna.ções sobre

s~ mes1r0i

!X)tencialidades, r;.e-

cessidades, interesses e identifi;:a:c a import..mcia relativa na sua vida,
entre o trabalho, fa:miJ.ia, lazer, educação1 desenvolvirrento espirii:ual e
out=s (autoconhecimento);
desenvolver urna atitude facvorável p3ra que ele r.ossa:
definll~

cuçao (corrçetência

seuz ç;bje-'ci. \ros
.
priori t.ários e a cronolog).a da sua oonse·i!-::.tt~aressoal)

;

- avaliá-los frente às disponibilidades internas (autoconhecilT>:;nto)
e extacnas (sensibilidade dtuacicnal)

e

imple.'!Entar aç,iíes visaJ1do atingir suas netas pesso;oü.:: (sTestão s.ituacional "· CXl!Tipetênda inte.q.c-essoal) e revisá··las pericdicamente.
O plar1ejamerrt.o de ca:creira, J:Y..lr sua vez, necessita do diagnóstico
das necessidade::; e ini::eresses pessoais ligados ao desenvolvirne:i1to profissional, isto é, quais as car8..'1cias e corro pedem ser supridas. Cursos adicionais,
diversificação de ex.periê."'lcias, participc::.çã21 em associações profissi.onais,
escrever artigos e livros, são ex~uplos de ações que poderão vir de encontro
às necessidades de~ cada um. Um segundo elemento ürportante, refere-se a identHicação de disponibi.lid&des. A f.'-:?.rspectiva presente e futura, interna e m:tema à organi.zação, mudanças ambientais significativ<Js que possam afetar

na

área de atuação e outros fatores devem ser bern identificados de m:xlo a equa-cionar objetivos e realidade. A terceira etapa, é a adequação do planejamento
de carreira aos objetiw)s gerais de vida. Estes objetivos pcderr. est.ar ligados
a qualidade de vida, interesses familiares, intelectuais, artísticos, saúde,
etc. (figura 17)
Para Savioli C 16 l, o atingimento dos objetivos de vida e

nao

apenas dos objetivos profissionaj.s é necessário, pois a longo prazo, é irT!provável que urna carrelra dese.'lvolva-se solida.rnente se ela não se compatibilizar =rn os demais objetivos de vida. Para o autor, algumas posturas básicas
sao necessárias ao tndividuo ao auto-administrar sua carreira: prep3.:ração
para o inesperado, preparação para escol.':tsr dentre várias altexnativas,

e

INFORr'I~.CÃO---,

~ ___
!__
_____ j
IAUTOGESTÀO

i

u~ocior1P,L

VALORES

I

lcor1P ETÊNCIA

~

~ APESSOAL1

\GJ TODIRECIONAf1ENTO
1

' /HmEPENDÊNCIA CULTURf1L
'AUTOCONCEITO
I.1\UTOCONFIANCA

RESPONSABILIDADE
PESSOAL

J

fot'CACION~

k?WPER1~-] ~·----,

I
NECESSiDADES E
INTERESSES PESSOAIS !
i
IDE CARREIRA
l
VIDA
L~_ROFISSJONAL

PARALELOS A
PROFISSAO
L6_CONSELHM1ENTO

\
I.
\

IDENTIFICA CÃO DE
DI SPON lB I LI DJ\DES

1

I

INTERN~ CURTO/LONGO
EXTERflf1S

PRAZO

~

'PLANEJA_!
r·1ENTO DE
lVIDA E
[BRREIRAI
1

JVIDA

1PARTI C~LAR

I

NECESSIDP.DES E
'-IN_:T_EP_,E_SS_E_S_ _ _

FIGUFA 17 - CQ\1PEI'ENCIA INJ'RI\PESSOAL E
PIJ-\NE.Jl\MENTO DE VIDA E CA.'mEIRA

_j

123
j_nt<:~grar

objetivus de carreira a.os objetivos. de vida.

O plru1ejamento de vida e ca.rreira é ainda

U"ll:l

atividade [X)uco de--

senvclvida ou rresll"ú est:Ln-rJ.lada em nossas orgun:Lzações ~ Entretanto, em alguns

paises ela· já é exercida l~oJ~, aJ91JIT'Ei.· (j,ri,:~:::i~,ridade., ge:r~'l.do alternativas

de

planos de vida q.le sejam mais .compatíveis com as necessidades de mda indiví
duo. Um exewplo é· o oitado por •reriet ( 17 ) , sobre empresas na J'J.emanha Ocidental que estão e.Y.perirne.ntando o sist<,'TI\a de "ano flexivel de t1::abaibo",
idéia sirrd.lar ao do horário rróvel. Assii'll descreve ele a sistemática: "Já
estão ultrapassados os padrões de cinc.o dias por. semana. Ao invés disto,

os

errpregados estão decidindo quando eles querem trabalhar e ta.lvez a mais
:i.rnporta'1te, corro eles querem trabalhar durante o ano,

O acordo de trabalho
As

anua~

é baseado em horas de trabalho líquidas.

companhias, por sua. vez 1 esperam uma drárnati.ca redução no absenteísrro. Os

é mais fácil porque o nTh~ro e o
de empregados disponíveis a qualquer nnmento é bem defi.niclo ( ..• )
gerentes comentam que.o

planej~~~1to

O conceito de "flexiyeari' e

tipo

uma resposta às crescentes de-

mandas de empregados por mais teupo de lazer e para mais trabalhos de tempo··
parcial para mulheres com resp:msabili.dades fami.li.ares, velhos empregados e
estudantes.
O Centre D' Etudes Industrielles, no seu seminário para gerentes de
DRH apresenta algumas alternativas sobre planos de vida (fi.q.rra 18)

O
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50

JJ.'n.r.~TI'JCS

f'Qnle1 Q>.ntrt. o"t'I:We~

.tOOu!!ttielles

~.apostila

"

1

os quais

pr:ocu::<:trn estabelecer uma J:(;Jação r.:::n:tre o

tCiltJ;ú d'.:.~

rJ tClTI]YJ

plano de vida sequencj_a1,

.:J.

vida útil do ind:i_v{duo com

que ele g<":sta trab..c"llhim.do.

No

educação e lazer oc-upam o inJ'.cio e o fim da vida

do indivíduo. O plano de vi<J.a sabático, por sua vez, prevê tm:a inter:cupçã.o
de um anc1 a cada· seis, para que o individuo possa se dedicar a outras areas
de seu interesse, ligedas ou não às suas atividades profissionais. É

com

se fosse um período de renovação pessoal, de m:x!o que quando o incliv'.:duo
volta ao trabalho, traz novas idéias ·e se adapta mais fac.i.lrrente às mudanças
organizacionais. O plano de vida familiar, é desenhado com base nos interesses familiares, sendo compativel ca1n o "flexiye.ar" acima descrito.
É certo que as alternativas oompadveis oom a realidade e ffiE'ntali-

dade das empresas e da cultura onde elas estão inseridas, deverão variar,
se é que existj.rão. Ent.retanto, é :ilrq:ortante 1:essaltar que alta-nativas

e-'{i~

tem e que cada indivíduo deverá idealizar seu próprio plimo de vida à sua
rtruleira, e a partir das possibilidades, p:lis caso ccntrário ningvém fa.rá
isto FOr ele.
O casarrento perfeit.o entre os interesses in.d:Lviduais e organizacionais nem sempre é p:lssivel, e o indivíduo deve estar preparado para lidar
oom reações emocionais negativas no desenvolvilTento da sua carreira, que
poderá afetar sua vida privada. Algu.rras situações tendem a gerar tensão adicional e os indivíduos devem estar preparados para enfrentá-las.
Bartolané e Evans ( 18 ) , as três situações que merecem

ses~mdo

atenção especial

são: prilreiro, quando o individuo está se adaptando a um novo trabalho decor
rente de uma mudança de emprego, promoção ou transferência. "Quanto Jn3.is
novas habilidades são requeridas e mais radical a mudança no ambiP.nte maior
será o período de adaptação necessário e mais longo serão os distúrbios enxr·
cionais" (pg. 140). Segundo, quando há uma lacuria entre o indivíduo e o tra
balho que ele realiza. Isto pode ser identificado qw.mdo se obtem respostas
negativas a questões do tipo "você se sente competente? você aprecia o.

seu

trabalho? você sente que seu trabalho e seus valores rrorais coincidem?. A
terceira área fOSSÍvel de problem.'l.S, refere-se aos desapontament.os com a car
reira, que tendem a gerar um grande i.mpacto psicolÓgico, especialmente

se

o trabalho for uma parte irrportante de nossas vidas.
tJma questão final levantada pelos aut.ores nErece oomentário e re-

flexão ao planejarmos nossas carreiras: p:lrquê as pessoas aceitam o trabalho
errado? Algumas vezes isto decorre de necessidades ligadas a status, dinheiro, reconhecilrent.o, símbolos bastante reforçados pela nossa sociedade. Situa
ções corro esta dão ao indivíduo
e·star para consigo nesrro.

uma boa imagem para a SIJCie.dade e nm mal

Outras vezes, as pressões da empresa força'll o em-

pregado a aceitar uma promoção para fazer algo que ele não gosta ou que irá
contra os seus planos de vida famili.ar, mas "ele e o candidato para aquela
vaga", ou pior, é a "sua oportunidade única",. ou "será muito bom para sua
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dêS11, e ele ~..o cc::.1:36S:IU.e recusar. Se apr.i?...fl.rler a pedir ternpo para ~11sar se~··

sobre. a proposta de mudan.ç.::.t

e difícil,

ap:txmder a dtzer não

é ainda mais

difícil, particulaJ:mente nos terrpos de crise econômica. Continua o autor,
aprender a dizer não, requer, antes de tude, a habilidade de estünar real;Lsticarrente as consequêr:.-..:ias da recusa. Por últinu, algumas vezes as feSsoa.s
nao se avaliam adk.'qlladame.nte quanto às suas com):etências, forças e fraquezas ou o que lhes traz prazer ou dor, orgulho ou culpa com relação ao
trabalho. Quando novas experiências vão

s6~do

seu

adquiridas, urn novo d.elinea-

!Tl'?.nto de idéias e valores dão w individuo uma ferspecb.va diferente sobrs
sua situação presente, e ele e.Tltão se questior>.a sobre o quanto ele realr;Bnte
gosta de seu trabalho e/ou se vale a po...na J:ealizá-lo.

10 • 6. Stunãrio
Poderros indu.zi.r ou obrigar urra pessoa a adota1: certos mmportr:u-nen-tos, entretanto, ao longo Cb te.1po, se ela não ap1-opriar valor ao conteúc'o
dos mesrros deixará de usá-los, bastando para isto
fator i.ndutor,

di1ninuir a intensidade· do

oonsequentelTente1 passará a se utilizar daqueles que acredit.a

serem os mais adequados e mnv<?..nientzs para si me.sma. o corrpromcti.mento com
as propostas do programa, exige mais do que o treinamento no uso das tér-"lkas,
ou

auctição de excelentes discursos teóricos;

CYJ.ge

reflexão e :r-edeclsão

pessoal. l'.,s mudanças propostas exigem algurn desgaste {Y-'...ssoal, que:c para rever,

-----·
quer para m::xlificar

mncei tos, valores e corrportamentos.

Por outro l.ado, nem serrpre as pessoas tem oondições para pP..nsar e
decidir oom liberdade sabre si rnesrna.s e sabre a realidade que as cerca. Est..as
restrições estão presentes em todas as pessoas, seno? algum:'IS delas estrutu-·
rais (oorro por exe.rnplo os rneca."li.Sil'os de defesa) e outras circunst<mciais
(oorro por e.JP..rnplo a existência de problemas não resolvidos) , as quais, dzpendendo da intensidade

poderão afetar o desenvol-vL-ne.nto pessoal mno um todo,

e particularmente o profissional.
Muitas vezes, as pessoas atribuem a fatores e..xternos a responsabili
dade pelo seu insucesso psicolôgtoo, · isto

é, por sentirerr,.,-se infelizes , depo0::

dentes, inferiores, etc .• Isto as coloca nwra posição de restrição ao tJSo do
seu potenci:al, pois estão nais preocupadas em achar culpados, do que re:-.,olver
seus proBlemas e arriscar a si mesmas. A liberação e uso do potencial h1JJllal1o,

é rnna das metas do m<.q e- deve ser estimulada através dos progrôJ!li.\S. Uma das
fonnas de fazê-lo, é atravês de rrooulos ou programas específicos de planejame_r::_
to de vida e carreira, onde. se procura derronstrar que a integração de objetivos pessoais de vida oorro

U.'ll

todo deve ser feita, e que o uso do pot.encial em

atividades não co=elatqs ao trabalho, também exerce influência positiva nele.

Nos p:rcx:-;:rama.s c"'Cm objed_\l'i'..X~ f.::.specffic.os de c::re.stão s;L-C.uétcíonal, e

possível dc<iuzir quais serJam as eventuais áteas de oonfHt.o e

~:e:3t.ri.ção

.pe..ssoal ao uso do. oontcúdo d.J p:rog:.:arna... J?ej_to. isto, e.st.as .fireas devem se.:t·
trabalhada<> dúrante o próprio programa 1 perrni ti.ndo aos .participa'ltE::S i elabox-á-las a uro. nível explícito, e tona:rern decisões oonsciente..s sO:Jr(= a ê:..doção
<:1--:JS

mesmas •
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l.l.l. Conceito
Consiste no processo de obtenção de informações do indivíduo por
ele mesmo. O autoconhecirrento é mna habilidade, 'a medida C;'Ue ela pode
exercitada e desenvolvida. Para que isto ocorra é necessário gue o indivíduo
estabeleça

atitud2 posibva para estar sintonizado com o que está acc;nte--

llJl1â

cendo consigo meSJrO em qualquer rromento. Est?..r atento a

s~

meSJrO, ajuda ·

a

distinguir suas ter1dências naturais .e .saudâvc-üs, separar su.as neces·sidades de

suas vontades e o que ele é do que pensa ou deseja ser.
O autoconhecineni:o por um lado, ex]?lora as caracteristicas do indivíduo, · isto é, aqueles traços permanentes q-1e fo:rmam o quadro da sua maneira
de ser 1 e por outro, ajuda identificar· a sua dinâmica i.11trc,pessoal, isto é, a
maneira como ele lida e utiliza estas características.

Os pressupostos que orientam este segmento do modelo são:
- A .qestão situacional e todas as de.;reis habili.dades d§QS;!demJ
p:u:a seu desenvolvimento, do autoconhec:4'"!!§.':to, que é a bass_ do pro~.9.desenvolvin1e11to

de

pes~0al..

- A. ):l.abilidade de autoconhec:4:!!ent:o deE§nde do estabeleci.'"n2ntç:_,
pelo illdivíduo; de uma atitu§e E2sitiva para a continua

ftUt;QP-SSqui§"ª-.§.

aut;o-

di~sti.9?_.

A habilidade de autoconhecinento é a base do processo de aC<todeser,volvinento, e por esta razão afeta todas as demais. Somente sabendo o oomo
está, é que o indivíduo proerâ tomar decisões sobre as suas relações para con
sigo mesrro, para com as demai.s pessoas. e .Para oom o arrbiente.
O autoconheciroento nos programas de DRH é abordado de. fonna específi.ca e genérica. A forJra consiste

PJn

enfatizar aspectos e processos pessoa.is

que estejam mais intirrame.'1te ligados às situações de gest.ão situacional

·em

foco no programa. A fonna genérica aborda a· habilidade de autoconhecimento
cono parte do processo de autodesenvolvinento.

· . A lista de temas que podem ser objeto de autoconhecin;ento é bastar,te grande, e tem seus limites oonceituais nas mesmas fronteiras da psicologia.
Operacionalnente, entretanto,

=

pcrle:datros conceituar o autodesenvolvürento?

Crerros que a resposta fica mais fácil. de ser dada se nos utilizillJ\Ds de algun.s
exemplos. Operaci.onaln'<':nte, o autoconhecimento pode ser defi.nido corro:

1:29

C~raci.-_erís·i.:icas

' -Relaçoes

Int'.:!rl1é.ts:

Iüt.e:rpes~:oais

corpo: sensaçoes,

b).

h

P.epe:rt~ôr.to ~mc:Lonal., sisteJra de
"·.talores, conjunt.o d. :;;: j_nfor:rnaçCes1

Eabi]j_dades, q. J,:::lida.de 1 efj_(_-:Étc:i.aj
em.::;ço;~s c

habilidade de relacionar sensa<;:oes pessoais com as

rPais

cau.sa.s que as originaram.

c).

A :hahil:L('.w.de de ide11t:Lficar:

o impact:-) que c..~usamos frént:e as pessoas e grupos.

os padrÕEs de C<.-':T!jXJ~-t.arnento que mais facilrrente e.rni t.ioc's
e
aqueles que ternos dificuldade de emitir (hábitos, costumes).
predizer que co!rp::>rtarrciltos tende1ros a emitir frente a deter
m.inado estimulo.
o grau de liberd3.de de pensar e refonnular suas atitudes sobre
os objetos da realidade.
d).

A habilidade de estabelecer a relação entre o romportar.ento
emitido c:om as causas internas que levaram ao rresrro.

e) . A habilidüde do indivíduo sepaJ:.ar o que ele realmente é daquilo que ele pensa ou deseja ser.
f)

habilidade de entenda: suas mudanças pessoais quandc fa.ze.11do
parte de um grupo.

gl

A. habilidade de identificar sm.s contradJções e perceber cmo
convi"'..?e COHl elas.

h)

A. habiHdade de identificar os programas de vida a que está
sujeito.

Se detenninadas socié'<l.ades nao favorecP..m a co;rg:etê.ncia intrapessoal,

o rresrrú ocorre rorn o auto-'Xlnhecirrer.to.
Todos nós vi.venDs em waior ou rnenor grau alienados de n6s mc~.rros.
Isto pode se dar em decorrênc.ia do estHo e ri.tm::J de vida qc2e adotanns,

p2lo

tempo que gastarros em devaneio, fantasias e pesadelos, ou rresJTD pelo desenvol

v.i.!Th?nto de bloqueios inte:mos os quais nos j.npedem um contato direto rom a!3
roisas que est-o'ío acont.ecer:.do no "aqui e agora"' de cad.a pessoa.
A

refleY~o

e busca pessoal n.-;:m sernpre encontra estimulo se os valores

Contc.to do L!divldu~> para oonsigo rnsr-~nD e

ê:..npl:Lada

à ms.r.lida que a sua felicl

àade está reais associõ.ô.a a p·21sse e lJ.so de be-:1s .lni;~.te..ria.:Ls ou a satisfação das
expectativas de oub:as pessoa_;:.;, do q1..1e à

::'.1Ji.:1

realização I-'2-ssoal"

O incentivo . ao autoc":>nhecimento atravé.s de programas de DRH

te:n

assim grandes barreíi-2!.5. A falta de hábito ou lilierdade para p<sLSar sobre si
rnesrro, a falta de dis}X)sição para receber
Â

11

fe8d-back." ~

medida que as pessoas rx;;:cebem a e.scassez de bens materiats

e

símbolos de st.atus, pelas quais lutarn, fica difÍcil est.abelecer um p:rocesso
de com1.uú.cação interpassoal onde cada pessoa

si;~iTa

de apoio ao autodesenvol-

viJnento das demais • AD cont.rário 1 a tl.vc& de "feed-backs" só é feita

nos

aspsctos que possam afetar negativarn<.mte o outro.
Criar

Ul'll

arrbiente p:ropício a

aJxe~"tura

e "feed-back" é u;n grande

desafio ao programa, pois caso contrário, as. pessoas se. retraen e pautzia
seus oomportamentos em premissas tais cx:mx): é m-2lh.or não f.alar para não

expor ou para

!!aO

se

errar.

O autooonhecirnento está presente em to:l.os os e.'{ercícios e teoria>:;
do programa, à medida que o individuo estabeleCG CüTilflarações entre a sua
maneira de ser e de pensar com os novos conceitos, valores e tecniç.as apre-·
sentadas. Ao desenhar o prograJno1. 1 devere..rncs identificar quais as caracte:::J:sttcas pessoais mns Íllp:)rtant.es a ;;erem rx;rcebidas pelos participantes,
para através do uso de teorias e exercici.os estimular o autodiagnêstico.

11.2. Teorias e Instr\ll1El1tos de autodiaanôstico
Desde que tenharros definido quais os aspectos pessoais que desejarros que o indivíduo se aperCP...ba melhor, podererncs desenvolver

tun

instrumento

para que ele, de fonna . sistE'.mática, se in·tere da.s mesmas. Os exe.rcicios
autoàiagnóstico são aplicados de

fo~a

de

ccnfidencial, evitaJldo receio dos r.BE

ticipantes quanto a invasão de sua privacidade.

Visando ampliar o sE,u

"self insight" , o mesmo inst..-umento :;;ode ser resp:mdido por outras pessoas 1
principallrP..nte aquelas corn que ele tem contatos frequentes e importantes

no

seu trabalho. Estas pessoas respondem às mesmas questões tendo em foco o individuo. Através ela comparação dos resultados individual e do grupo, ele poderá perceber as divergências do corro ele se vê e ào cor;o é visto. A i.mr.or. tância da maneira que o indivíduo é visto, está ligada à sua pei·cepção

de

corro ele impactua o ambiente, o que pode afetar sensivelrr.<'nte a qualidade da
sua gestão situacional.
A disponiliilidade de eY.crcicios de autodiagnóstioo tern crescido,
pennitinào aos responsáveis pelo desenho de programas disporem de instrumen-

tos testados, o que fadlita bastante a sua tarefa. A variedade de caractc·rísticas rx;sscais abordadas por estes instnmentos é bastante c_jrande.

riedad.e dos

tc:-~··nas,

apre.seJ1t.:1remos dois deles a seguir. Cada

seus objétivos esr;ecificos e.

Pesquisa de

SUi:':l

tan

:i.:1St.l.iJine11to

escala c.le m-::....""l.suraç.a.o:

Valores~ P<=~~ais:

Elarorada por Leonarà V. ({)rdon. 11..

escala está desenhada para rredir algDn.s valol.'es crí-ticos que ajud2.m a deter
minar a naneira

r~ la

q0.v..l. trrn individuo lida com seus problDt1aS na. m.1:1

vida

diária. A escala escolhida é:
!/entalidade

prátic~.:

Faz seu dinheiro valer o máxi.m, torra

conta o mel11or possível das suas propriedades, usa ao máx.ircc c que rossui,
faz coisas que dão rons resultados (lucJ:o), ê muito cuidadoso com seu próprio
dinheir:o.
::..Rc:.e.;..;ac..l._i_~~ção:

Trabalha em problenas difíceis, tem um desafio

ns

realização do trabaTho, trabalha duro para obter algo significativo, es·tcbel~
ce altos padrões para sJ. rre.smo, realiza semp:::-e um expecional trabalho

onde

quer que tente.
Variedade:
Faz coisas n011as e diferentes, tem uma variéilide de
....... --

---~

experiências, vai. a lugares estranhos e não usuais, busca experiênci<>s

com

elementos de pP-rigo.
Decisivo: Tem for+-.es e fi.nnes convicções, 'coma decisões

rapid~

mente, vai. sempre diretamente ao ponto.
Ordenado: tem hábitos organizados de trabalho, mantém as. coisas
no local apropriado, segue rigorosamente um esquem& de fazer as coisas, faz as
coisas de acordo

~-

o

progra~

ou cronograma.

Orientado para metas: Tem uma meta definida r-ela qual trab3.lha,
se mantém no proble!na a.+-.é resolvê-lo, direcio:r,a seus esforç:os no sentido
tp_r

de

objetivos claros e serrpre os tem em sua rnente.
Este exercido pode ser usado para dar a

\Jl11

grupo a idéia das dife-

renças individuais entre seus participantes e como isto possibilitará
eve.'"ltuais

des~tendilre.ntos

em decorrência das diferenças nos valores pessoais .

Inventário de Personr.llidade (Robert G. Benrrevter) '
Este inventário tE"m corro escala:
Tendência neurótica:

Instabilidade emocional versus errociona1

IIDilte balanceado.
Autosuficie.'"lte:

Prefere estar sozinho, raramente busca por

si.rrpatia ou encorajamento, ignora o oonsellto de outros ve.rsus prefere apoio
e solidariedade.

\
Introvertido~

eJ:orrecinx:-..ntos e.ln:..'Ciona.:ts e

J.32

vive consigo treS!TD, :ima':-Jir1ativa versus roucos
co:::ttrariedad~s

.

Dominante: ll.scendente versu::; -submisso.
Confiante: Sente-se inferior- versus bem _?justado e autoccLfiante_ ~--

~
Sociavel:

Independente e nao social versus gregan.o
/ , e socia-

vel.
Corro quase t.odo instrumento sobre personalidade, os resultados
p::x:i'P..m prmrocar confrontação, isto é, solicita-se . . ao pnticipante que respon-

deu o inve.-,tário, que an<>.lise a infom:tção oJ;ltida sobre ele rresrro.

Além dos insb.cll"t211tcs que enfatizam algurn..'ts característiC"-as,

temos

algumas teorlas que poderu ajudar os participantes do programa a desenvolver e

prom:wer o seu autcconhecimentc. A Análise Transacional JX>r exemplo, aborda.
uma a.'!lpla gama de c.aracterísticas e as relaciona entre s:J. . Esta teori.a aborda
. as relações jntm:pessoaJ.s (análise das transações f jogos psicológic'Os f inter-·
cât1.1bio de carícias), as relações intrapessoats (ar..álise estrutural/' r-:osições

<ol.'tistenciais)

f

as ero..">Çôesf análise do uso do tempo, argumento de vida e

vários outros aspt...octos.

11. 3. Processo de autoconheci.l"flP...nto

Uma outra forma de abordarrros o autcdesenvolvilw_ntc é a traves
processo que define a imagern que ele tem de

Sl.

do

mesrro e do mundo. Est:a distin-·

ção entre o eu e o mundo, pode ser figurativamente concebida como a existência de uma ecologia interna e outra externa. A partir destes dois conceitos,
poderíamos conceber que o autcconheci!Tento ccnsistiria na tomada de c.onsciência contínua
(1)

dos processos através dos quais o indivíduo internaliza a ecolo ·

gia externa;
(2) dos fatores que intenrediam est.es processos de introjeção e de

intervenç,'io;
(3) da sua ecologia interna represent"lda pela autopercepção, autointervenção e fatores que as intermediam.
A seguir descrev~~os cada conceito utilizado nest-a definição:
. A ecologia externa consiste nos objetos da re.alidade e a dinâmica
existente entre eles (pessoas, objetos, fatos, grupos). Pode ser entendido

ncüiza. a ecologia externa. criru1do una imagern inte:..:na da mesma, que sera
seu

J.:'f~Jerencial cp..tru·1J.o

dc:cidir a

proc(~CJ.ex .i.Lter.;enç:Ões-

na msma . - :A.

o

interven~~

çao é o processo através d.o qÚ,.tl o i11d:L·'"rlduo a-tua sobre· a real.ic?...ade vis.:.1r:td0
t..·ean~5fo:t:rná-la er::1 fu..l"lção de seus objet:I.\;os p:.'sE:o.."lis: tran.sforma.r urn lrtU'-Ldo
"-1~ •..

-

e.:r. '""··
....._

=·~.à.o 1............._0.
"~,-~ h)...L
~-

iU...Uj

([icrJ" •1Q).
".C..
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"
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a"-""'"'é" c1" nro--·=sso
do
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que o individuo cornplet..a. o seu processo -dE! ap:::endizage.rn

c~

em

1....
n'·e~,,
.....::;o
•~ ,L vtOJ.1~Q

realidade, ã.pli-

cando aqu.ilo que foi internal.i.zado. T2nto o processo de internalj_za.ção c.:::1:o
o de intervenção sao :inte..rrre-diados p:n: um vinculO, restxmsável pala ligaqão

entre o indivíduo

E:

o mundo.

Os vínculos, ou b3rcefros, funcionam corro fato:r€s que possiliilj_t.o.m
ao in0.J_viduo co.mpree.1Ldc->...r o rnundo 1 mas tr:urbém funciona.11. corro li.rn.i ta~tes desta

compreensao. A cultura com suas normas, hábit.os e costurres, os n'Ddelos, as

teorias

, são .tcx1os

e~v..ew;?lO"'

de fatores vinculares da relação do ihdi-

víduo CXJm a eoologia exteD'l.a. l<!Llitas vezes os vínculos niio aparecem explici-.
tanente, dificultando o processo de auto-a."'lálise.
A ecologia interna repro.iuz o rrodelo da relação incli víc1uo-Immdo.
ConsJste nos processos de autopercepção das suas própriãs carc.cterlsti<::as,
visando prcxrover rrodificações nÇt sua maneira de .ser, e arrJ::cs os processos

são intenrediados por vínculos. O processo de' auto-intervenção consiste na for
ma oorro o indivíduo lida, man.i.pula, utiliza seus recursos pessoais em ben8fÍ
c.i.o da sua m:xUficação pessoal. Os fat.ores interm:rliadores da relação indivi
duo-individuo são seus meoanisrros de defesa, disposições genéticas, programas de vina, condiciollclrento, autoconceito, valores, etc.
Para encerrar, gostaria1ros apenas .de enfatizar que quando o

vinc~l

lo nao está evidente, explícito, o indivíduo não consegue perceb2r as interf"..rências inte.rl'.as e extemas que o .i.rrpedem a urre. boa percerção dc:.s duas
ecologias.
11. 4 .

Autooonhec~.nto

e desenvolvilrento pessoal

Já rne11Cionarros gue a base para o autodesenvolvimento é o autoco!".he
cimento, Através dele· o i.11dividuo consegue po...rceber suas potencialidades
áreas gue necessitam de desenvolvimento. Entretanto, es·ta não

é

\lira

e

tarefa

fácil, principalmente se ela for percebida corro tl!Wci =aça à est.obHidoàe
pessoal. Neste caso, provav--elrrente o i.ndivíduo acionará seus meca,'lisrros
de
defesa para proteger-se. Feinberg ( 2 ) , citando a psicanalista Ada Hirsh,
correnta gue a possibilidade de auto:málise depende de três pré--requisitos:
1.IDl

considm·ável grau de saúde psicológica, o desejo de se aproximar da

ver0~

. de sobre sí mesrro, a crença na possibilidade de müdar, e a capacidade de
pensar logicamente com coragem e n-ente aJ-..er...a. Â exceção

do primeiro i'cern,

todos os demais denonstram. que o indivíduo necessit..a de ter 1.una. autodet.er::ni-

naçao (corrpetência jntrapessoal) para sua auto-análise.
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FIGURA 19 - ECOLOGIA INTERNA E EXTERNA
FONTE: f'lARCO AUREL! O F, VELLOSO
SEMINARJO SOBRE GRUPOS OPERATIVOS E
DESf.NYOLV If~ENTO ÜRGAN IZJ'.C IONAL - I I)EPLJi.N

cess-:.:; de R\}.tcpunição, -onde Cêl.'ia dt~so.::úJE'Xh'\ seja \lt.iJ.i.zada para ~justj_fica.r.
.
.
. .
.
.. .
,.
J.nsuces:;o;.:;
n"BterlaJ.s
e ps.:LCD
__1ogJ"cos
~ de:m

um l;o1n a.u.tc.cor..hecim,:,-;nto V~.!Dh.:i

<.1.

~c

'
. ., . <'d
úeve
esrx::.réG.:· qt1e o JJ1r.....1.Vl
uo

axn

se.-;:- \.UY\3. p?.GS(?a mrlls fe:t.iz. Associando o c-.on·-~

ceito de a.t.xt<rJ.:mhecirrento com o de ma.tur.idade,. p.:xleriam.:;s dize1; qm~ E=.sta não
nos :1.iTIL:miza contra pre.cx.:-upações e difj_:;ul.dades, n-as sim ncs habil:l.ta a

com elas,

C'Onsidera.~do- ..as

lid.::J:.

des&fios e não d•2sast.:res.

Atnda associando cs deis conceitos, tanto quanto a watur).dade,

o

autooonhec:Unento r...ao e tm:a condi·~ão, urna m::::t:a, 1..1.m firn, rras e um proces::.o dinâ

miro e contínuo.
-,-- al' ~ o qu"_ UI'".:
·'-:"'e
· ii · V"'J.GUO
~'
Jrrln
v· . o J.n~~
ob se:cvar r.e J~e
está ou..não

!'.O

rreslWJ

p.ara s abe
·r-~ r

caminl1o certo do se1;~ aut:oclesenvolvirn?nto? Esta

é

se

t:a'Ta quest&o

bastante filosófica, pois dej:X"JJderá das premissas do que consiste desenvolvi-·
Jl\"2r.to humano nuna determinada sociedade.

Para fornecer indicadores sobre o crescirrento pessoal

terer(()<:~

que

recorrer novame.'1te a C'.ois 2utores bastante ci toldos neste trabalho, pois ,_,'l'l:xJs
conp:rrtj.lham das mesmas bases filoséficas sob::e o que oonsiste desEmvolvirnento pessoal.
ArgyrJs ( 3 ) , tratou o tema considerancJo as tendências básicas éia
autorealização humana.. As tendências· evo1'J.tivas de que t..ra~c.a. o autor, êtpesar
de serem aplicáveis a tcdos os b1di\r1àu.o~, não seriam aleç1nçadas na mesrra prQ

porção e queolidade per tcdos, i'iaslaw ( 4 ) , relaciona o processo de dese."vo,J:
viJ.rento pessoal com o nível de necessi.da.des ate.-..t.didas .. Assim, o

desen-.,-olvilUt2~

to seria gradualrrente aconlj::>anlk-:tào por necessidarles novas que cuJJr.inariam oom
o gue ele denol!'J.nou de

autorealização, Este es·tágio, na realidade, seria

o

.. princípio do. cami:1.ho da aui:odescoberta e do u:;o cad.;. vez m3.ioz das poter.cial;í:_
dades. Anthony G. Banet Jr. ( 5 ) baseado mun trabalho
veu o instrurrcnto de

m:;to:lia~;·nóstioo,

de HaslOiJ, desenvol.··

o "Inventc'irio de caract.eJ:ÍstiC'..as

de

autorealização" no qual descreve as caract:er3:f3t.icas do indivíduo no estágio
de autorealização, e que nos servem corro ind.i.cadores de direção para o proce~
so c1e auto:1esenvolv.Ltento. são eles:
g~ficiente ~c~~a

rea).i.dade: busca o mundo real acuradamente,
discrimina corretamente o real do irreal, caplcidade de lidar co;n fat-..os
ao
nl.vel de .opiniões e desejos; aprecia o desconhecido con-o mna fonte de apre.'ldizagem; desejo de se deixar levar pelo familiar; falta de obsessão.
Aceitas;ão d~ si. mesrro, dos_ o~tros e da natureza hurra:1a: Aceitação
do corp::> e das suas funções; avalia suas forças pessoais; tolera inadequaçoes em

s~ l!lP..SITO

e nas demais pessoas; ausência de defesas; uma rel2.tiva

ausência de culpa, vergonha ou ansiedade; não crítioo conpreendido o ponto
de vista J:€ssoal e dos outros.

l36
E~r.ont'lr:(~idC:_d-:.~t sin·ç_:>lici~de e naturali~Jad~.~ rrotivado por escolha

ao invés de -necessidades; em CDntato com senti.m2nt.os mais interiorE::s_ e

com -a

haJ)iliàade de ca.nunlé-;ill:- ~~st'~~ ·serrl::.Úoc-'!:1.-t.o:s- é.fic?.Zn'Bnté aos out.rcs;-_pQsr.:;ui

l..2I'(i

c&:li.go ético' C_rue é in.dividuãli.zado e não- C..'Onven.cional; int.eresss pelo desen-

volvi.mento e crescirre:pto pessoal; apreciação da SÍ!Til:1licidade e despre·tenc:l.oso ..

Centrado nos problerras: HabHiilide de estabelecer o foco sobre

os

p!:oblemas f01:a de si rr.esrro; ausência de excessiva introspecção; preocupação

oom questões básicas e assuntes filosóficos.
Privacidade: gosta de

solic~o

e de estar séí mais do que a m2diil das

p3ssoa.s: confiabilidade nos julgamentos pessoais; autodeterrninado; objetivo;
};-'Oder de concentração e de centrar os asstu1tos; relações pessoais b:;iseada.s em

esoolha ao invês de necessidades, depe_'1dência ou m.mipulação.
Auto!"lomia e ind~c'!ên:;:ia da cultura e ;•u!J:?.iente: independência das
coisas materiais e opiniões dos outros; autorrotivado; desapego a prG"Pios
sociais ou prestígio; estabilidade frente a frustração e adversidade; rwutute.n
ção de serenidõtde interna.
Bri1bant~-~o

de apreciação: capacidade de se mrravilhar e vislum··

brar riqueza de experiência interior; porceber as coisas familiares 1 tanto
quanto as novas; ausê.ncia de aborrecimento ou cansaço; foc'O nos aspectos p:ls~.
tivos da e.'{fY'.x.iência; rrentE original; sensível a beleza.
~cidad~a

e:>.:periências intensas: capacidade para experiências

inte."l.sas e transcedentais; habilidade para expe:d.rnentar êxtase e se mover
através do espaço e tempo; habiEdade de viver a .essência e a beleza h=~ma;
perda do senso de si rnesrro; e.xperienciar abertura para a realidade e alérn
dela; capacidade para ser enriquecido e fortalecido por estas eXfériê'ncias.
"Gemeinchafts;refuhl": sentimentos de identificação, sirrp.'ltia a afe~
ção por todos Os seres hmnanos; desejo de poder ajudar a humanidade, postura
de perdão; a crença de que a humanidade é

Relações

Int~sso"';i-2:

Ulll3.

grande família.

capacidade para intimidade; capacidade

de<'licar grau de arror a outras pessoas; r.enevolência 1 afeição em relação

de
a

outras pessoas; escolha de um pequeno, leal e verc'.adeiro círculo de amigos;
pt-e=pação oom o bem estar dos outros; raiva manifestada aprcpriadêmente.
Estrutura de caráter

derrocrát~:

acredlta na dignidade de todas

as pessoas; relativamente livre da influência de classes, educação, política 1
crenças religiosas, raça e oor; foca o caráter e nao os aspectos físicos das
pessoas.
Padrões étiCXJs: forte senso ético, definidos paàões de rroral;

hUirOr M~....te nao aprec·e~·l~'""
hor.!-'~ 1 :i
Senso de. bUJTOX: . nãCJ r~ostil:
.ü
.. ~Ã.<.
~'~~-·------'""---...
di:..O.e; C'lEXH.:-:iclada de rir. de s~ mesm; Dp:r:f1s:iaçã.D do ridículo e do -aJx:-::urdo:

...... .:..

-M---~""---·

.• J.l.

.,

'

' .

.

·~

. C3.}K3.C.1......aoJ-:;: pr.11.~a nancrrr o toLo.

Criatividade: criatividade

re v:lda diá.ria;

habilidade de :rercc=he:r a

verdade e o real mais do que outros; criativiàade de urra cria."lça chei.a de
brim::adéiras; tem ]Xlucas inibições e restrições.
~S~.§.i;:Êmcia a ac~~!:uraçã~: resistência ao =nvencional; ausa11cia

de dist.o!:'ção em

to1.110

da autoridade e f.i~g1J}::as .de auto:cidade; txanscende dis-

tinções raciais e culturais; despreocupado sobre o que está. na n·oda ou é
"chie"; h2bil:Ldade para viver e ap1:ender

=· diferentes

influências cultu···

rélls.
11. 5. Seleção de Conteü.do ·- Sunlli:i.o

Com a descrição da habilidade de autoconhecimento, e.nc:er.amns o SEJ2
~~íto

do rrod.elo que

deno~inamos

Seleção de Conteúdo, e

agot~a

gostarlan::cs

de

brevemente sintetiza:.:- as j_déias e dar u1n sentido operacional às mesma.s.
Para definir o conteúdo d.0 p:ograrra, partilros do desenvolvi'llento da
· gest.ão situacional, o qual deverá estar satisfazendo, direta ou indiret.aJr~nte,
a

algc•~

O

Avaliando as habilidades C:e gestão requ.eridas, verif:Lca.;ros que para
. t;__"
....
. '
.u ..A.LUZ.l.. r no . p;::-ogra,ma , :t. nf·ormaçoes
e J_e·cn·
L.
l.Seu exr..ycrc~.o "8""".;: neces-,ar~ 'o J..n
_

aspecto da mudança organizacional.

-.;;__

.J..

....

..... _.J-.....

..

_

-'-

cas. O conceito de infoJ.mação é. ba.stal"1te amplo, e ]Xlde ser entendido

conD

.informaç-Ões sobre dados da realidade ou sobre teorias aplicáveis às técnicas
de gestão si.tuacional

E'ln

f=o.

A gestão situacional se dá num determinado conte.;-.:to, que apes2r

da

diversidade e variedade, sempre estará sujeito a alg'.unas variáveis que
influem wais significativaJren+-..e nos resultados da ação. Devemos identificar
estas variáveis que se;:-ão apresentadaS no prograrna 1 viSando desenvolver a sen.

sibilidade situacional, para a sua existéncia e complexidade.
Urna das variê,vei.s se11pre presentes são as pessoas. Parte da gestão
si tuacional é feita através d.as relações in1:erpessoais. Se for o caso, deve.rcos
identificar os eventuais padrões de inten~ção mais fregi.ie..ntes e enfatizá-los
no programa, pr5nd.pa1.m?.nte aqueles que exigem esforços pessoais adicionais
para serem adotados.
O uso das técnicas e informações, a percepção da situação, a adoção
de coltl]Xlrtarrentos, as relações interpessoais e o próprio cornprometin'P..nto c•:ml
o processo àe desenvolvimento pessoal, dependem àa decisão ào par-ticipante 10m
promover áreas de maio:c conflito que p:>r razões afetivas ou de habilidades

p:;:~:;so:'Li.s di. versas, fDSsam <~!vi t::;r a

adoção das

info::..-na~ões e.

te::,rias rela·ti

vas a trrlas as 1-'~bilidades. o· assu.rtt.c"'· deve ser al:x:)rc12..do e os conflitos deverão
ser elaborado.s.
Para qu.e isto possa ser feito. de maneira rrais ef:Lcaz sera necessa·:rio que os participantes tenhémi mna percep--.;ao mai.s objetiva

.o.a

sua rraneira de

.ser quanto a ce1:tas características pessoais que possam potencializar ou restringir o desenvolvimento das demais habilidades.
Assiln, mui to resurri.dament.e, de..'Tonstrarros

a lÓgica do processo de

definição do conteúdo. Proposit."llmente, não nos referirros a aspectos geJ:ais
de desenvolvimento pessoal bastante comel~tacios curan'ce a descrição das habil.:!:_
dades, os quais deverão ser ir1cluidos no px:o9ra.ma com !l'aim· ou menor intensidade, dependendo à.as circn11s'câncias.

Por e.,v;ernplo, se o prcx;rama que estiver sendc introduzido é o

p:::im2.~

. ro da. errpresa, deverá ser dada mais ~nfase aos aspectos gerai.s, enqt;anto
nos demais Gla não será necessária.

que
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Os pro~!:ca-rnas de ?FJ1 'inovaram e.m rela•;-q.'J às fomes de ensino tradi-

cion=1i.s, principaJ.rre.,...,_t-e pel.os mét..odos 'u::;ados ._ Sofi::; ticaCbs recursos

audio-visuais, eqoiparllP..n.tos de gravação de som e :iJragein, jogos, in.strumentos
de aut.odiagnósti.oo,. permit<õm ao programa Ulr:a condição de aprendiza,gem irredia

ta, 'a Iieêlida gue conce:i.tos r;ão test.o.dos no próprio d<?senvolv:i.ro?.nto do progr~
ma~

A vari.edaê2 de rectlrscs nos re:rmite escclhe.:r aqueles ITY:d_s é;propriadcs

ao t::Lpo de rrodi.fi.ca.ção esperada no participante. l'.m3im, p::demos oonceituar
cs métcdos,· como estratégias pedagógicc"2"lS
ção de determinado conteúdo r gera.11do

1.1111.

quE"~

visam r::atencializar a utiliza-·

.imr.J3.cto no pa....~icipante capaz de

fazê-·~ lo repensar:· sobre a. validade dO seu sis1x:rra de i"nfo.tJna.ções e valores,

visar!dO as m..Jd.ificações e:speradas pelo programa ..

O pressuposto qu8 orienta este capít:ulo é:
- -~ efi~ácia na a-r:;rend~e.:."Tl dos c'Onceitos, valorr:-:.s e. CQ:Tl}I-~or-".
ta~~c;?.:_;_,_dee::nderâo

da e_.:sccl..'1a e ccrn;ta a_plicação dos metodos_, OS__ill.l_ai_g

õ.evrrr.ao ser ap~~pria.dcs a c3da JOCX.lific'.õção eso2rada nos_~icin&.Ll!.ê.§..

n fve.;.J_~~ ~.
""'"'

Os programas de DRH, e!!V01vem sempre !lXXlifi.cê.ç0es f('Sscais e.m tres
COD',_'e~"'m,
~
("JS programas d
'
to
u~ ._...._ -~ntO!"
__
_. 1 va.Lore::J
E! coríiJ?Or.i..:arnen\"os.
.._e +-cre1narren

tf.rrobé.In a:Crange..rn estas três dimensões, rras nos proqrarnas de DRH, elas afetax~l

can m-:üor :i.ntensidade as ~ssoas, implicando em m:xlificações nas concepçÕGs
pessoais que levem a algum desgaste afeUvo. Chiave.nato ( 1 l , qualifica
este tipo de tecnologia corro orientada pa.ra

prcJCesso, e assim a define:

".... siio as gue enfatizam a interação €>rJtre os treinandos no sentido de in
fluenciar m;..1dançc1s de compc:::tarnent.:o ou de atitt1.d_e: 7 ma.is do que sirnplesrnente

transrrtitir
senvolver

con.l-J.ecim~nto
intJ~avJ.são

ccgniti.vo. l'.lguns processos são 1.!ti.lizados pe.ra de-

(insight) interpessoal - ocnsciência de s:c e dos

out:.n.-,s - corro meio. ãe mudar atitudes e deserrvolver x.·ela{i)es hurnanas"

(pg- .-235}.

Para Judqe*, a seleção àe r..étcdos deve levar an c.onsideração

os

segu_intes itens:
Os objetivos: os métodos devem ser congruent.es com o

ti]Xl

de apre:..:_

dizagem prete.ndida.
o pru_ticl.oante: os mét.odos nao deve:n gerar perigo ao conforto físi

-=--==~---

co e psicológico do particip.o;mte, a não ser que o objetivo seja exatamente

*Judge, Gail

"Corro traçar um proc,-rmna de treinaaantc" - Palestra proferida

no l;'.lditório da Johnson

&

Johnson em agosto/81. ~ AnotD.çêes.

.,l.''Ji:V

este, e que para tal: haja a::;.r;istê.nci0
-~····a l·id::.•r com as· ~ib,.,..c. . ~,:~c ......__,
..,··ner·cer·t<>«
J.

.I:,""'-' .I.

-~

-~

,

I

._ .

•• ~.M:.<. ;•·"'··~;;:;,

~J

''"~~-

f-"01"

p.-=u:·t:.e d.e profissionais

C0i.T[.X:!b~·1tes

G

O t..reinador: deve ser conr-.ei::.'2-..nter est..ar. con:tort-...Çl.vel ·e confiante coill
os rné.tcx1os g...1e ven.~.a a tY~il:izar. Os

valores que ele tem sobre

os ·

m-2t:odos. deveria'11 ser -comp.:."ltÍveis ca.u

a.~ }:JeSsoas

e sobre _.o processo de

aprendizado~

l'- situação: a escolha do método deve considerar: o ternp..' disponível

p3ra treinamento, a:s vantagens e· desvant.:lgens do ambiente físico, os re.cursos

fil1anceiros, hU!l'lc>nos, tecnológicos disponi.veis, os linU.teé< irnpostos pela or-·
ganização cliente.
TéCJücas de aprendizado aolicadas: os rrétodos escolhidos deverão:
• ll1ilXÍlllizar a participaçw no treiname:nto, cria.:1do situações onde
todos os participantes possam se.r envolvidos e eXperimentar suas habiH<"..ades .
. obter o aprendizado múltiplo silrul>canearnente. Apesar das habilidades teõricamente estarP.m subdivididas, as térnicas poderilo facilitar seu
desenvolv:i.Jno...nto simultaneamente .
. serem dirigidas a problemas ou situações em çontraposição a

dir~

ção para assuntos.
estarem próximas a situação de vida real dos participantes ..
serem experiências reais, visando assegurar que todos sai.barn

do

que estão falando e que as expe.l':iências são novas e disti.TJ.tas ..
respe.itar e rra.:d.mizar a autonomia e si.ngularidade do pa...-ticipante.
reconhecer as diferenças de estilo de aprendizado entre os participant.es.

A diferença que atr.ibulinos a ensinar e aprender já foi objeto

de

come11tários anteriores, mas dada a relevância do terra neste m::Jrrente>, voltmros
ao assunto. O ensino-é um processo através do qual o illdivídtlO internal.iza o
rmmdo, criando uma concepção própria dele. A aprendizagem é o processo através do qual o individuo usa seu refe.1:encial da realidade para lidar com ela.
O ele.rrento fu1"1darrental da apre..ndizagem é a experiência, ist.o é, quando o indi
víduo experilrenta através de seus cor-rrportamentos e conceitos, rrodelos e
teorias internalizadas. o reforço da expo....riência, por sua v-ez, gera uma nova
situação de ensino, e o ciclo se repete .indefinidamente, de forma que ao
longo do tempo o individuo passa a ter domínio dagcrela situação específica, a
qual servirá de rrodelo pat:a situações ensino-aprendizagem futuras. A aprendi-

zagem, explica Chiavenato ( 2 ) , é uma causa ftmdamental do comportamento
humano, pois afeta poderosamente não son-e11te a maneira pela qual as pessoas
pensam, sentern e agc:In, mas também suas crenças, valores e objetivos

dos I:l.:..U't~icipa.l"J.te.s,· e i'sto it:1pJicv. · .a e1ôh:::.n~ação ·(reflexão) ê· utj.liz<:lção {e.x-

das
Y'""
·l_12J::-ixne.ntar~o)

infon~·h:;iç:~Y2S · e técnic2~j

i.nt.rcxJuz.idas no proor&"112'·-~ l-l aDre·,y~
i
~
.J

...

..... '::...:.

zagem ··deve..rá- ser c...:onsciE~.nt~~~ e ·não subj-ç<certte i r:errnitlndc ao participant-e· tr~~

balhar cJ.ar~ent.e com

. çao a

s:ttu.açãó~ A

stktS ~ctativas,

':l.ndllção, a alie.nação

nec8ss:Ldades

~;jo

estratégiàs

e

!notivaçÔf!s
antf~tic.:Ls

ôtl

re1a-

e

de-vt.::rn ser evitadas .

P<ua Stê.!ton

( 3 -)

r

o lf().ielo

conheciJrento-~ati_tudE~s-habilidades

(compcrrt.a.mento) resurne o processó de :::.rJr(:d1di.zagem e é preciso cE:~rtificar-se
'oe que esta
~ ·ro:eas_
' 1u:Lúas
/.,
' - partes do prog-rama. Co-"s tres
es te.
::.J8Jn lnc
em ·cocta.~;

rrenta o autor, q,le a aprend.i.zaqem decorre ainda de certas cond:Lções psicológiC".as, tais como:. nntiTlação (ninguém aprende

con~a.

sua própria Y'Dntade),

concentração (inteP..sidade da atenção ao h,lre associada ao grau de elal:::.oração
nl2l"ltal do assunto), reação (esforço

eiTt

asscciar a exrx:riêm.:ia ao seu todo

e

dela participar) , organização (forrra com:; os fatDs e as idéias são perceb.i.das de..Dtro de uma lÕgka pessOal) , conpreensã.o (2:preender ment:alment:e setcti--·

dos, significados e ap1.icaçoos) e repetição (preservar a aprendizag·em,evitar!_
do o seu esguecimentD).

A escolha dos m2todos mais apropriados ao tipo de rrodificações com

portarrentais é descrit& lc'Or vários autores, cada um deJ.es enfcca.11dc c.aracte-.
rísitcas comuns e dis·tintas. A seguire uti..lizarerr.os as infonrartões for.neci(1:'"ts

por ~Juc1ge*1

( 5 ) , St.atDn

e.Ttl

sua palestra já citada, IDOOs ( 4 ) r Rackham e M:>rgan

6 ) e Chiave.nato ( 7)

, sintetizando a o:mtribtrição

d"cstes autores na caracterização dos métodos e.11 í•mção de: 1) mudanç<'

esper~

da, 2) conteúdo da mudança, 3) o!)jetivo da mudança e 4) o processo de apre..11--

dizage.m sugerido c

- Conheci.JrentoL'J!2~onna<;:ão
conteúdo: introdução de novas informações, teoria.s e rrodelos explicativos da realidade ..
objetivo: ampliar o referencial da re2lidade através. da ret<;>..nção
da in.forrração, criar rrodelos próprios pEt:ca generalizar as experiências de

vida.
métodos sugeridos: aulas·. t.eóricas,
.conferência , painel, silllpÓsio,
leitura dirigida,
recursos audio-visuais
discussão baseada e.rn livro
inst.:r.ução progrart\3da

"*

E'.xt.raido de "!>. pr=ess of Training" de Leonard Nader, Waslüngton, D.C.
lteadershi.p Resources Inc., 1968.

conteúdo: à prôpr:La e.'(periêr,cia do pa;~t:.icipant.e rept·ésentada

P'Ú·3

aplicação do conhecimento,
~bjetivq:

·ampliar o_· referencial

r:~bre

Si

tro.~stnb,-·

Sob:ré. -á-d:Lnârnica.

do conhecJment:o na prática, sobre a intepxetação deste conhecirnént:o per
outras pessa:::ts ..
seçoes- de "feed.,....ba.cki 1 ,

discussão para solução de proble"ms,
estudo de casos,
jogos
12rocesso de aprec"ldizagern: cognitivo e afetiv-o.
Práticas COrrpor!ament~s
conteúdo:

' .
transformação do corl1ecimento ern açao (comportarrp__ntos)

~etivo:

a:uplia.r o repertório de corrp::>rtalUF'.nt:os, viscmdo utilizar

novas técnicas, info:rnações e va.lores.
métodos Sl.i~eridos: exercício d~.~ orientacão de
oo~rt.arrentc
'
.....!::" .......
("concentrar a_ atença8 em . comport.ctm2ntos pa:ct:i
culares para incent.ivar o. seu uso") ( 8 F.XJ .. IOB)
~

,,
!·

jogos de car-.as comportcunentais ( C8da participante deve E:mitJ.r cOI!j:Drt.arnentos b3seados no
estilo sorteado) ( 9 , pg. 108).
vídeo--t.ape (corro feed-back reforçador de compo.E_
tament:os) •
dramaUzação
interações de ritlro controlado ( 10 , pg. 87)
simulações (jogos de empresa) .

processos de aprendizagem: práticos.
- Atitudes
conteúdo: introdução de novas ooncepçoes filosóficas e culturais
sobre a realidade ..
objetivo: &T<pliar e/ou Inodificar
,

press~1XJStJOs,

crenças e filoso-

fi.as sobre objetos da realidade. Dirninuir unilateralidade 0.e

métodos suaeridos:

. troca· de papéis,
troca de idéias,
estudo de casos,
trabalhos e:n grapcs,
jogos

processo de_aprendizagen2: afetiVDS, E>.rrocionçds.

julgam.~nto.
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Sr:; correlacion&.:t.l<Dr.~ cada tiJ~X) de

r.1Lldan;:õ. c.crrfX)rtan.lf?xJtal esi_?ero.dn.,

com as habilidades apresentadas era nosso m:Xielo, va·ificarros qu.e tcx:l.as

elas

estêu:-ão Hgadas a tcxlos ttpos de rrr.Jdançê.. Entret.anto, é p~·ovável que cada
habHidr:tde este_ia mais ou menos assoc:cada a um i:iro específico de mudança
comportarre.ntal, assim, desenvolveren-os una rratriz (<:;'-'.adro 20), onde através
de

UJ1la

graduação (p._.oquel>a, média, alt.;J.) , sugerimos o grau de aplicabilidade

de c.ada tip:> de müdança a cada habi.li.dade.
12. 3. Aprendizagem exçerimental - Parâmetros e princípios
Os programas de DRH sao desen:D.ados sempre visando a aprendizagem

pela experiência, e para que isto seja feito é necessário que alguns princípios e parâmetros sejam· seguidos. J·ones*, dese.<Yiolveu duas lista_s úteis que
funcionam como um "check list" ao elaborarmos cada exercício.
Os principais parâmetros no desenho de experiências de aprenctlzagem apresentados pelo autor em sua palestra são:
O contratx?_: os parttcipantes esperam estar ativamente envolvidos?
A duração do evento: quanto hmpo di.sp::m-os para desenvolver o
grup:>? Pooemos esperar que os participantes venham confiar uns nos outros?
O l=al e recursos físicos: Qual a fle.xibilidade de local de tra··
baJ.ho para o evento? Haverá interrup;;ões ou expect.adores? -

A fcuniliaridade dos participantes entre si: Qual será a tensão
inicial? são suas histórias interpessoais significantes?
l~ experiâ~cias

de treinamento dos participantes:

Que grau de

engajantanto tiveram os participantes neste tipo de treinamento anteriormE'.n
te?
Disponibilidade de instrutores qualificaoos: Qual a estru·:::uração
que necessi t.amos no desenho ou quanta liberdade podemos deixar ao instrutor
para adequa-lo à situação?
Número de participantes: Quais as condições contingênciais necessá
rias de serem antecipadas?
Acesso a materiais, i.nstrurnentos e outros rec.ursos: Qual o suporte
disponível? Há numero de cópias suficiente e disponível para .tcxlos?
Para Pfeifer,Heslin e Jones ( 11 ) , o uso de il1stru:mentos deve ser
cuidadosamente planejado. "f: :irrqx>rt.ante para os facili tadores ( ..• ) oompree1.2
dere.m o apropriado uso dos instrurrentos, e terem uma visãc desconprorretida
dos assuntos gerados pelas fontes de "feed-bac.l<". L'lformações e_.'{ternarrEnte

* Jones,

cTohn: "Como utilizar técnicas in..c;trucionais vivenciadas em progranas

de treinanénto" - Palestra proferida no 99 Congresso
e Desenvolvim<?.nto - Sete.rnbro de 1980. - i'.notações •

~~mdial

de Trein2mento

CONHECH1ENTO/ INTROSPECÇAO
INFORMAÇAO
COMPREENSAO

I

'

-

GESTAO
SITUACIONAL

I
I

PRATICAS
COf•1PO RT ArfJENTA IS IATITUDES
I

PEQUENA

ALTA

SENSIBILIDADE ..
SITUAC IONAL

ALTA ·

f1JED IA

ALTA

I PEQUENA

ALTA

"-··-

I•

ALTA
•

'

,..
COMPETENCI~.

I

I

INTERPESSOAL

MEDIA

.4LTC\

MEDIA

ALTA

ALT/\

PEQUENA

I
I

ALTA

,.
C01'1PETENC IA
I INTRAPESSOAL

I

ALTA

I

I
I

ALTA

AUTO CONHECIMENTO

.

.

PEQUENA

ALTA

.

..

r.

..

I

II ALTA

.

GRAU DE APLICfiBILIDADE: ALTA, MEDIA, PEQUENA

·QUADRO 20 : RELAÇÃO ENTRE OS TIPOS DE MUDANÇAS E HABILIDADES DO MODELO,

I
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menb2- significat:i.•J&S se o·faci.litadO:c estiver atento-- às pç::..;sibil:idactes do uso
~os il1st·run1.s~ntos:

ele precfsa_,.~s~'l.r fzrtti.. liarizado com o instr\me"'lto eSpecí-

fico ~~e est...~ administrando, e_~:e.·· precisa escolh~r· o instrurren.to sorrente oom
base nas necessida!3-es manifestadas e rneta.;; pa.rticulares-·do- grur-o ··cliente;·-·e

ser competent.e para int:E>rpret.c.r as infonrHções e.Tergentes, ·de rrodo

que

equele "feed-back" seja usado de fonra funcional" (pg. 7).
922rtunidade ªe _a.CGIT!J?anhamento: conseguirerros ter a r.eSJPa tu.rroa
junta outra vez? f': possível contactar os participa."ltes individualmente
após o

progr&~?

Clima para 'a?rendizagein: terros um clill'a de

aprendizagem adequado?

Estarros resexvando alg-..ua tE!!ÍqX> para criá-lo (tréilia.lhos prévios, discussões .
antecipadas com Ós participantes, "quebra gelo").
Pru1cipios básicos do desenho de experiências de aprendizagem:

1.

Investi,!_~n:to

e envolvim=.'1to: dar a todos algo que fazer o

taYUfXl todo.

2.

SeqÍ.{ê:::_~~ deve

ser construída de rrodo que atividades que

se

S\.lcede!T\ se ocrnpletem e enriqueçam.
3; ~elevância: fazer com que todas atividades sejam releva'"ltes

aos paLticipantes quando voltare!T\ as'situações do dia-a-dia.

4 • _!'rocessaJw_nto de infoxmaçÕes: não ger.u: mais in:fcnraç(';es do
que pcx:J.E!lTl ser tratadas; planejar as discussões cuidadosamente.

s·.

Anda.'Te!lto:

manter as. ooisas se rrovendo, rras estar sensível

aos efeitos da fadiga.
6. Metas/objelivos:

'

manter o evento dirigido ao objetivo o

tem

po todo.
7. Voluntariado: nao forçar 1 voluntariado dev·e ser oontinuo •
. 8. Norrras: force a sensibilidade, p:rrticipação, exper:irne:1tação 1

.responsabilidade e abertura.
9. Informação:

tenha~as

sempre presentes; explieite e

e..~.foque

o

que está sendo deixado de lado.
10. Flexibilic13.de: pla."leje a mudança do cl.esenf>.o durante a realização do evento; reàesenhe e diagnostique durante o evento.

, o p~ucesso de desenvolv~<to é ativo, i~
volutivo e evolutivo, devendo o facilitador ser flexível E!lTl tenros de nece_::
sidades que ernergE!lTl durante o processo, bE!lT\ corro, auxiliar os participantes
Segundo Lippitt (12)

a també.-u serem flexi veis.

, sobre a· teoria de aprendizado üe adultos.
1~ O aprendi~ad-o rr.ai.S: ·eficaz se dá q..1ando

O'· J?3Xticip_ante

asst'UTe

a

responsabilidade para dete.rininar o q..:te ai=irer:dac, c E:·m -Serítido maiS amplo, o
ri trro

em que deve (ou quer) aprender i
2. Que ele é

Ull\3.

pesso3. qualificada para t3.l;

3. Que ele provavelm=nte fará isto se ser1tir-se tratado· corro
adulto

e
4 • Que ele vai se sentir oorro adulto/ a rredida que a e),:periência de

aprenc.1izado reforce o seu aut:.o:::onceito de ser '_aqtononp, usa seus J;ecw:.·sos e

leva em ccnt3. sua. e.:q:eriência anterior.

12. 3 • S1.mário

Os

pro~r.:arnas

de DRH diferem Co sistema traclicimJal de ensino, pois

visam criar situaçÕC..<; onde ror.ceitns, valores e t.écnicas introduzidas, j?Jssam
ser tcst3.dos a partir da vivéncia e ~iência dos próprios participantes,
durante o seu transccrrer.
Depe."'1de.ndo do tipo de rrodificação esperada (rognitiva, introspect:J:.

va, atitudinal. ou c.olJlpori:ament3.l), haverá um método rrrus adequado, fazenõo
cem que o prograrra. seja mi"is do que urra situação de e:1sino, seja uma. situação
de.

aprendizag~..

I~CIAS BffiLIOGFÁFIC"..S

1 - CHIAVENA'lU, I. - Administração de R:OJcmsos Humaros ..., Volume 3, ATLAS,

São Paulo, 19 '79 •
2 - CHIAVENA'I6,. I. --

op. cit.

3 - STA'IO.~, T.P. - _!'rinCÍpios E§umcion..ús ÀpHcados ao Treil1êlJl">...nto de

Pessoal - Hc Graw-aill do Brasil - S.Paulo, 1975.
4 - WBOS, J .A. - l'.dm:l.nistração de Recursos HU.'!I-J.nos - ro:Ll'S, S.Paulo, 1979.

***

Judge, G. - Palestra anteriOt111E'.nte cft3.da. - Anotações.

J.47

5 - Rl'.CKBi\M, N.. c H)P.Gi\!'1, 'l' •. :- ?.n2.J.ise C<2;~rtarne.ntal,_~ ~-eina,'l',o;!!tO

HcG::-m·r-Hill do B:rasH ~ São Paulo, 1980.

7 - QliAVENA'IO, I. -

2!'...::. cit.

9 - RACI<HAM, N, e M:lRGAl'', T. - op. cit.
~----

1.0 - RACl<HAM, N. e

~·DFGI'.N,

T. - op. cit.•

11- PSPL."'ER, J .W •. ; lfr:SLIN, R. e JO!:-lES, J .E. - Instrl.lmentation in_ Hurr:9.!2
F.e1ati.ons Trainin;r- University Associ.ates Inc,; Cc-:tlifornia., 19?6.
12 - LIPI'IT, G. - Critérios paca Avaliacão do Desenvo1v:iment.o - Trei.namento

de Executivos, n<? 39 - Harço 1977.

~
A..\ TA~
·v.r·ilf'
1 ~·.
•. ,-LI
~"l.,< D.~
..s

.,
13 .1. Conce:Lto
.Consiste no processo de v""&ifica_ção ~o g.r:·a'..:! em que seus _resul~cados

e- arf;s
a ·-"#c.-.
r.:...-~ 1.:
c'o
p.,....r-,
. . . .-r~~"'
..... \
.t''...1- ·z-~ao'"
C'-y
..:
..... v"j
CCI.u:...-.. A
1)ré-esi.:a.l:-elec.idos ·fcram atingia'os dur.::ln•-.e~
avaliação assUire mais um carátP...r. de realtHR'1tação do que audi·t:oria, e
por

isto está cor-si;anterrente sendo efetuada. Duralc.te o progra'lla, a avaliação delre
recair sobre a din3rnica do programa, de m:x'lo a efetUaJ."TIX.ls revisões irrediatas
em decorrência das situa,..Z€s, características não identificada.s previamente

do grupo, eventos e.'!Brgentes não c:ontrolávei.s, To:io processo deve ser revisto
visando atender os objetivos de facilitar a aprendiza.ge.m e o desenvolvirrenta
das habilidades dos participantes. Jl.p5s o p:cograrna, existem as avaliações
formais, logo ar:õs a sua conclusão, avalia.ÇG'es periódicas visando identificar
a ret0~ção do aprenãizado e ·outras mais corrplexas 1 tai.s como, verifil."~ar

o

ql'anto de mudanças pessoais e organizndon2is se deJ::i'l\1 l!Dtivadas pelo prog--.cE-_
na.

Nossos pressupostos 11este Ültirrc segmento sao:
- O programa de DPJ-l deve ser adrrini.stxe,do de m::do

i'l __pro~iciar

a errergênci3. con1:L'1ua de infonnaçÕes a. se~o .ces~ito, pe~ti@C?_i!
~Ja

continua avaliacão.
- Sendo o· ErtJQT'"atta de DRH, acirra

dE!

tudo u-rna. e.:çeriên:::ia ~e

aJ?re..ndizage.rn, onde narticipam a càda rrouent:o c:xur.os distj_ntos t a cont.Inrta ava

liação deverá ser u..sada cone processo de reajustes

~1isando ~ eficác~a

do

evento.

Grande parte dos objetivo:;; estabelecidos pü.ra_ os prograrn&s de Dffi{

sao dificilrrente Ini".nsuráveis, o que gera dif.k--uldade em avaliá-los. Os prograT"flaS com objetivos específ~cos,_ isto é, aqueles qw.e visam ampliar a gestão

situacional.ern-detenr.:inado tipo.de situação, possibili-tam a invesUgação
" a posteriori" da qualidade da gestão, a ·verificação se técnicas e métodos
· propostos estão sendo utilizaoc\s, e se não estão, porque isto estaria ocorrendo.

•,

,;··_;

Um fator relevante que deve ser considerado ao avaliamos os resul

tados, refe.re-se ao fato de que os prcgrarras de DPJ-l são apenas parte de

um

processo maior, e o seu sucesso, depende da evoh1ção da mudança organiza-_.
cional corro um todo. Por exe:1;:>lo, se terros a expectativa de :influir nos valo
res dos gerentes

CO.'!';

relação a de·terminado assu11to, e os diretores da empre-

sa claramente a.ssU!l'P.m atitudes contraditórias aos mesrros, é bem provável

Quando os proq:raxras tem objetivos genêrieos'

=

pÜr e.xiomi:>lo' me-

Thorar a qualidad.e dô.s i·ela.ç.i:~2~- ixlterPeSscx.,is ou aj·c.da o indivíáuo a ter urra

idéia ~t~.ais clara sobre seus eStilos, o par~'11etro de avaliação fica ao

nivel

do inclivlc~uo, dificnlt.ôr1db a. mensuração. ~ ci?l.to que, :i.sbl3.damen~.:e p--.rlererccs

v-erificar se está havendo ou não, uma preocupação maior com o

auto:'iesc~nvolvi

nlE'.nto f mas isto também é subjetivo ao observaàor.

A eficácia do prograna pcàerá ser rner.lida desdobran.do-se os objeti-

vos em segmentos mais fâc12is de serem avaliados, corro JXlr exemplo:
- Grau de corrpreensao das informações, valores e técnicas transmitidas no prog:;::arna;
.- Comprcmetir.-ento c"'CJU, as novas técnicas·e·valores: poderros verificar o qu'IDto os pa..>-ticipantes as aceitaram, estão aplicando, criticando, tem
vendido a idéia, tem utilizado os conceitos.
- Uso das novas técrJ.cas e valores: qual.o resultado da aplicação?
Cono a variedade aJl\biPIJt.al es·tá aceitando as novas metodologias?
- Mudanças comportarnentais: o programa tem produz.ido mudanças corrrportamentais? Isto tem

af~tado

as relações inte_rpessoais gerando um clima

organizacional !l'.ais favor&vel?
- Efeitos na enrpresa: rroral, clilr.af "tm:n--over", lucratividade,
imagem institucional.
Alguns dcs i tens acima podem ser objeto. de avaliação. dunmte

o

programa e na rredida do possível deve ser feito. Por outro lado, u:na mmeira
muito positiva de efetuar a avaliação após o programa, é deixá-la para

os

próprios participantes, nas relações chefia-subordinado f de rr.odo que se
estabeleça um compromisso reciproco de avaliação e auto-avaliação. Coffman (l)
sugere um rretodo de avaliação, que consiste no envolvilre,"lto dos principais
tomadores de decisão ou clientes-chave, gue geraJ.mente são os chefes imediatos dos participantes do programa. são pessOãS responsáveis pela avaliação
do i.mpácto do desenvolvimento no trabalho, e ocuparr: a :posição mais adequada ·
para observar e colher in.forrrações sobre os seus efeitos. Os clientes-chave
sao convidados a participar de

U."ll-:1

sec;:.ão de auditoria. Na primeira reunj.ão,

sao solicitadosaobter dados relevantes para os resultados do programa, isto

é, são infm:nados sobre o que est.á ser.do pedido para ser avaliado e o porque.
No segundo encontro, sllb-grupos são formados f para elaborarem uma lista

f'.ll'.

ordem de prioridade de resultados positivos, e posteriormente, de resultados
negativos ou não alcançados. A separação entre as duas listas visa evitar con·
fusões, e assim poder focar áreas que necessitam ser melhoradas. Ao final,
cada sub-grupo apresenta suas ccnclusoos, e todos pa._rticipam da reunião compartilhando-as, e tendo assim o rráxinc de informações disponíveis sobre os

j_SCJ

c:)rts:Lste na.

consolidaç~lo

da.s 1istas r

obtenção de concordânci.A paxa·ações específicas! e estabelecirrento de um cri
tério

são:
2)

dé

1)

accrnranhamer1to. 1\s fJr'j~cip~iS varit·a,Jens Ceste rrétodo ·de avali::tção

a própria experiência de avaliação é eX!_.:>êriência de desenvolv:í.m?..nt:o,

atribuir a tarefa do avaliação a pessoa que tem a rrell1or condição. de anã··

lise, 3) as pessoas-chave se seritem .mais con?rometl.das cófl.. o p~ogra:ma, 4) O
fato de compartilhar as

avu.lia~i)es

pen.ni te conclusões pessoais mais actlradas

sobre o prograrra e cada sub-gruJXl f-unciona como STUJXl de controle dos derra.is.
Katcher ( 2 ) , nos ajuda· a pensar na a-valiação dos prog-.ca.."llas a
rredida que aponta

a5 faThas

possíveis no rresrro. Para o autor, as áreas de

problena são: a) defjnição inadequada dos objetivos; b) desconhecirrento dos
ra."tlrsos da própria e;npresa o c:r.1e faz com que ela se preocupe em mudar as
pessoas ao invés de explorar o potencial delas; c) desemrclvirrento de ativi&"'ldes irrelevantes ou desnecessárias através. dos programas, quando dever· iam
ser esti.muladas na prática c1o dia-a-di.a.; d) falta de envolvimento do particl
pante, que por falta ele preparo prévio nãc se Irotiva pelo progra;na; e) ênfase em certas maneiras de aprendizagem, desconsiderando que pessoas diferentes aprendem de forrca diferente; f) padrão de avaliação não apropriado,

enf~

tizando por exemplo, a satisfnção dos participantes; g) clima da empresa nao
favorável , 11â:o da.:1do condições· ou não estimulando a aplicação das novas
habilidades adquiridas; h) rwnutenção de prograrras que não se apresentaram
úteis às necessidades da empresa; i) não envolvinBnto da e.'11presa, fazendo
com que o progra11'a seja visto

CO!!D

algo a parte dela.

Hesketh ( 3 ) , ar1alisando as várias pesquisas feitas sobre avalia
ç.-'lo de programas do tipo laboratório de sensibilidade' rest.'I!e algumas informaçoes interessantes tais como:
-o autoconceito do indivíduo é fenôrr=o logicamente transformado
e.m autoreal.ização durante

\J!l\

laboratório de sensibiEdade de fim de semana;

a mudança maior que aquela exper:Lrnentada após urra experiência de sinples
convivô....ncia.
· - de 100 estudos onde haviam grupos de controle e pelo rrenos 20
horas de duração, foram encontraddos 78

onde ocorreram mudanças

significa.~

vas logo após o progr2.rr•a. De 31 que acompanharam resultados até um mês após
o programa, 21 aprese.11tarmn mudanças significativas. As mudanças verificadas
incluíram autoconceito mais favorável, preconceito reduzido e =rportarrento
geral rrodificado.
- analisando um caso isolado, verificou-se que os participantes
após um treinamento de 24 horas durante um fi.m de senana, rrostravarn-se após
o programa mais orientados por seus próprios valores, sentimentos e objetivos interiores e menos sujeitos a influências internas.
A importância das conclusões das pesquisas aci..-m citadas nao e
muito grande de analisadas ào ponto de vista prático, pois são decorrentes

de~ tl!l: tip..')

espe.cifico de pre<Jrarna... Ma. s. .- elç.;.s ofer·E~Cel'i.l un ·grande ccnt:.-r:ibu!:o u.

prj_b"'TIB.S nao usuais. 1·1u.it.o se tem feito en te.....YTrDs de
~~~s,
gr.-.......l>\.\.

des~"1har
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P conduzir pro-

de .aval.·.-i;::;ç'a---:.
...__
\.) ·

e

validação. dcs mesrros. Por estéi ·::a~ão, aJ.günus. criticas ~s?..? feitas à áre& de

treinamento e desf'..nvolViJTento, de efe·tuar avaliações tais corro ser tendencio

-··

"

sa visando a sObré·vivência dos progrê.aras, as avaliações são suspeitas :tJOis

tendem a avaliar somente o que é. fácil de medir e de se falar !!".lito sobre o
asslmto m-"J.s nada é -feito a resr..eito.
Urn progr&llél não deve ser avaliado

som~Lt.e

p-elos !::1eus result.ados,

mas tmnbé.m pela forma caro ele é desenhado e conduzido.

A escolha dos :m=sos pedagógiccs,

é'.

p::>nde.ração entre exer.·cidos

e ED<po.sições teó:dcas, b.::m cx:mo a escolha daa te::rdas roa:i.s adequadas aos
objetos já foram objeto de ar1álise no capitulo anterior. Valeria a pena re~
saltar ainda, as habilidades dos fad.Htadores (instrutores) na condução

do

programa. O seu corrportamelrto p:lde.rã influir na rrctivação, envolviment.o e
P<-:!rtici.pação do grup:J. Atitudes negativa.s, ilnj:osição dro idétas, falta. de con
trole e.rrrJCional são

~los

de reações que afetam a condiança do grufO

quanto ao programa.
Se a avaliação sistemática nao J~os ar:ontar o caminr.o da rretodologia mais correta e IIE'nos dispendiosa, p-::lo rrenos est:ilnulará a dtscussão
sobre elas. C'.onclui o autúr, que
CO!IO

à falta de avaliação pcderá ser conside:!:·ada

urna falha na iw,tJlantação do prograna.
13. 3. Urn :rroJelo de progri'~'TiaS de DRH cerro ins_t~~t9__de avaliação:
Um dos objetivos do modelo _aqui apresentado

é o de oferecer

um

instrurrento adicional à avaliação do desenho de prograrras ãe DPJL Até aqui,
nos preocupamos em descrever cafl." rr&:lulo, visando dei xv.r claros os conceitos
que os carac'"'"u=rizarn. Agora usru'1do esta rr:esm3. base te5rica

V?...mos

sug-erir

um

oonjunto de questões que ao serem resr:ondidas pe=itirão a identificação de
faJ11as, omissões, x·edundância ou inadequações do programa. As questões est-iio
separadas r:or terna (módulo) permitindo

Uira

a."lâ.lise j_sol.ada e organizc;da dos

nesrros:
~óstico

• Está o pr~Jrama atendendo a objetivos gerais e/ou específicos da
empresa? Quais são eles?
Diagnóstico de Si'cuação
• Existe cli.Ina favcrãvel para irnplalítação do prograna? Quais as

condições impeditivas e facilitado,;:·as? Quais as estratégias que estão sendo
adotadas?
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Estão sendo cons:l.dexa.,1:ts n·E·cr~ssidc.des pres0..ntes ~~ fut.iu::as das
pessoas, grur:os e· orgafô.;:~_E.:çã~-"'.? Estão identificadaS as

teridências do-- negócio ·

e oorro afe-tarão as habilidéldcs gerenciais futuras?

. Estão as neC"-essidades de de.sP~'1volvi.mento identificadas? Está
prO<_;rama desenhado espGCÍficamente para o sistema hlll11allo a que .:üe se destina?
• Está a filosofia da eiDF•resa bem caracteriza&"\? É ela corrpatível
com os pressupostos àe DRH? Se não é, quais as est.ratégias que estão sendo
usadas?
• Está o prograrna. te.'1do o interesse, envolvi!TP....nto e corrprometirr0nto dos· respon.sáveis pela empresá.?

a motivação

QJa:i.s estratégias estão sendo adotadas .visando

dos

participantes pelo seu autcàesenvolvirrento e pelo prcxJrama?
• Estão os particiJ::antes informados dos objetivos e pressupostos
da mudança organizacional e do programa de DRH? Está clara a in'cerdepr-aJdência entre a'Ubos?
. Os participantes tE'l11 uma idéia clara do que consiste o processo
global de DRH?
• ·Os participantes ti.veram a oport.tmidade de previ.anente qJestionar o programa, e..'Plicitar suas dúvidas e adequar suas expectativas?
. Estão os participa.'1tes ao chegar para o início do

pro~;-:ra:ma

ade-

quadarrente informados e enociollii:J.m>..nte "preparados" para po3.e'r"P..n1 usufJ:uj.r
da experiência?

. Estc'io as pessoas infonnadas quanto aos objetivos do pr=esso de
DRH e do programa em sí?
• Estão os ernpr.egaàos sendo obrigados a participar do
- Seleção de

pr~a~?

conteúd~

Gestão Situacional
• Estão os objetivos do programas bem definidos em t.emos das habi
lidades de gestão a serem desenvolvidas?
. Existe_ para os participantes uma ligação clara

e.~tre

os objeti-

vos do programa e os objetivos da mudança organizacior!éi?
• Estão as técnicas de gestão escolhidas e efetivarrente colaboran
do r~a o desenvolvimento da gestão situacional?
Sensibilidade Si t.uacional
Foram as variáveis situacionais nais relevantes identificadas?
Estão elas sendo be_m

~:plicitadas

dos participantes com as mesmas?

no programa possibilitando a familiaridade

"LS t..a o progra--nc:.

- •.

.,

enté:D~l.2an:--.l,o

a

'

-

~:::_r)Qraag<.:·::n

.
.
1 para avr.u'].. J_m·
.
Sl.tJlacJ_ona

situações e ajudando r:_a r-::::visãa âos .h.3bitos t=:ercept:ivos _restritivos à. tv.)a
leitura das situações?

Está o programa abordando e e.specificando as caracteristi::as
de
reladonarrento interpessoal que seriam rr.ois produtivas para a boa gestão
situu.cional?
. Está o progx·ama fo1:pece.ndo subs.Ídios para que os participante.'$
entemlilm u. dinâmica do relacionarrento entre as pessoas, e destas pessoas
qua.'1do em grupos?
. Está o prograrrB.

enfatiza:n~

a impo;.-tância ao relac:lonarrento · :ln-

terpessoal no processo de autodesenvolvilll2nto?
COmpetência b1trapessoal
Estli o prCY~a~a enfatizarrlo a importância da decisão

pessoal_

para a. adoção das informações, valores e corrportamenb.'"Js sugeridos pelo pro;r~
ma?

ESQ~O

sendo abordados eventuais fatores restritivos para ~Je isto ccorra?
.. ~ o programa abor dan'
''!'da'
1" pe1o
• Eso...a.
.c.o a 11 responsam.
J. ..ae pessoaL

autodesenvolvimento?
- Autoconhecimento
• Está o prograr.;a enfatizando as caracter.ísticas pessoai.s que p::Jssarn atuar conÓ r::ot~s.cialj_zadores ou restriti..JDS à gestiio situacional?

• Está o programa ajudando aos participantes a adotarf'..nl urna at-i.tude reflexiva sobre eles mesm::>s visando o autcx1esenvolvilne.nto?
- Seleção de !<íétodos
Estão as teorias e técnicas adotadas adequadas ao tipo de aprendizagem esperada em caãa habilidade?
• Estão os exercícios, teorias e informações co:rbinados e apli=dos de forma a pennitir unB gradual e sistemática

ap~·endizagern?.

. • Estão as teorias e as técnicas sendo interpretadas e usadas
co=etarrente? O prog-.cama já sofreu alguma "auditoria teó:d.ca"?
. Está cada etapa do programa sendo aplicada de rrodo a sat-i.sfazer
seus objetivos específicos e gerais?
- Avaliação do prograina
• Está o programa baseado em objetivos mensuráveis de tal fon:o
que possa ser avaliado o progresw obtido?
. Está o programa deseru1ado para satisfazer as mudanças do sistBITa
de valores dos participantes

~

medida que ele progride?

Existe alg.ltn rrecanisno de avaliação durante o programa?
Os participantes estão tendo assistência para se aprofundarem nos
m5dulos em que se se.."'l.tem nõis carentes?

;
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., ESt.á alg'..ll.11 m:Y.Juló ( t-:-:;·.Jrias e E..).xE".:rcicios) ·-sen..1o repatido ·desnece:__.:;saria..~te

em ou ou :ra.i.s se..tlinãrios?

13 . 4 . Sumário
A Úl ti.m ctôip,'l. do nosso rroãelo, refere-se ao proce.sso de avaliação. ·
Nos referirros a ela

OOI;.U

processo, porque se constitui num conjunto de esfor· ...

ços de revisão =nstante, durante e após o p:<:ograna. Um progral!'a pode ser av~
liado por diversos ângulos, tàis =ro, a eficácia com que aUngiu seus obje~
vos junto aos parti.cipante;;, grupos e organização, ou, pela eficiência conD o

prograrra foi de.senhaéb e conduzido. O rrodelo aqui apresentàdo, co= foi sugerido no inicio éb trabalho, pode ser utilizado rorro um .instn:unentc ac'.cicional
para verificação da qualidade db seu deseru'1o, em fw;ção dos objetivos a que
ele pretende atingir.
cada prograJ!!e., e'11 função de seus obje-tivos e caracterísUca.s, deve

distinguir gua.ís as p:Jss.iveis fontes de realimentação para sna revisão e atualização constccntes.

1 - OJFFl,lli.N, L. - An eac:-v ..':!!!!:L to cffecUvene.Ss evalute prcgrarn rc.sults
Training and Development. Journal, Augus·t 1979.
2 - I<A'l'CHER, A. - guai.s as falhas no treinamento de executivos? - Rev.i.sta
EY.al1E 1 SiiD Paulo, Nov. 1975.

3 - HESKE'l'H, J

.r...

~ Um

l!Ddelo de ãescnvolv:i.rr.entD

inte1:pes~oal

Brasileiros de Psi=logia, Ja."'l- Março, 1979.

- A.lXJ.uivos
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Para encerra'!::' nosso trabalho, relat-J.r-ertDs corro o rrodelo foi utiliza
do num dos prograrras de deser1volvirre.'1to da Johnson

&

Jolmson.

O programa a ser deé,crito t:B.u a duraç,ilo de 4 horas e

é destinado

a.

gerentes e supe.rJisores, os quais já tiveram a cportun:i.dade de pm:ti.c:i.par de
outros p:togra1nas e at.i'.ridades de DRH. Seu objetivo é bc.'T. especifico e

serve
corro urn bcl!n e>:emplo de que programas de DRH não precisam ser longos e de

im8rsão tota.l, bem corro os te1r.as tratados podem estar vinculados a qualquer
tipo de situaçã.o empresarial.
Diagnóstico de Prop?si.to
Em 1980 a Johnson f, Johnson decidiu que no prazo de 5 anos deveria

constar entre as e.rr.presas industriais l1.deres em saúde e segur<mça. Este obj~,
tive, foi transmitido a todas as suas filiais

110

mundo através de wa políti-

ca onde a nutriz relàtava detalhadalrente seus profÕsitos t,"Uanto ao assunto.
O programa de Saúde e Segurança correçou a tomar corp::> em 1981, qual'ldo

açoes

concretas foram tomadas para implantá-lo. Estas ações se desdobraraifl.

ern

outros prcxJramas, algtms que linpl:icavam apenas em medidas acJministJ:·at.ivas

e

outJ:us que exigiarn nrudanças r.a concepção do assunto. Dentre estes últirros
c.onstava o Programa de Assistê.."lcia ao Empl:'egaão, que visa assit.ir eJipregados
com problemõts pessoais ligados ao uso e dependéncia de álcool e drogas, e a.

saúde mental. Para ilr.plantação do prograrra seria necessário rrodificar a concepção do problema (valores) e c--ertos J?<<drões de conduta das chefi.as r,o trat_a
m?J1to dos empregados que ma.'1.ifestavarn o problerra, e para isto, decidiu-se
pelo desen1:1o de um seminário de pequena duração, para 'cratar especificarneni:e
do tema.
Históricamente, os prograr.as de Assistência ao Errpregado se inicia- .
ram nos Estados Unidos dêi l.rrérica nos anos 40 e passaram por uma grande

evo1~

ção até o presente. A preocupação com a dependéncia química (álcool e drogas)
se justificava pelos dados da perda da 'indústria

a~rericana

no ano de 1979: ·

45 bilhões p::>r causa do álcool e mais 39 bi.lhões em gastos com serviços de cui
dados com a saúde. À ID8dida que o estilo de vida e o ambiente atuam como f&cilitadores do consurro destas drogas, a expectativa é de que estes nÚ.'TerDs
cresçam rrais e mais. No Brasil, apesar da errpresa não dispor de estat:í.sticas
confiáveis sobre o probler!'a na indÚStria, ela decidiu pela linplantação do prograna, rres:rro que ele viesse a atuar sorrente corro urna rredida preventiva.
Di.agnóstico de situação
ClimB

Orqa'1izacior~l

Por uma questão de estratégia, a empresa senpre ocupou

·Jma

posição

de vanguarda, sendo muito aberta e flexlvel pa:::·a int:cxkção de r>ovas alte:c:ni'.tiva.s p:.1.ra o seu dese:.J.volviL-r:w:.~nto em ·tc0.as- qs sua:; área~; de atividade~ Entre·h~tn
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fosse o terra. central. Na reali-:1-lde o terna ern si gera U'Ta j;eaçao negativa :r..as
pessoas r as quais se sentem in.:.Dm.:.xiaíles ó'.e pensar e falar sobre o assunto ..

FHosof:i.a

Orgcmizadona~

Aparentemente não havia . cor..flitos entre os objet_i.vos do prCY,Jrólffi e
a ~Ilosofia da E:rrq_Jresa, pelo cont.:cári.o,. & introdu\.Zo _do programa es:-.-ava ccrr~~..

tível com os seus princípios descritos <?.m seu "Credo" (página

deste ·!:r2ba

lho).

CaractsrísticÃls dos ap_rentes e

sune~Jisores

SP...ndo o assuntn novo na empresa, e rrcsrro no meio errpresarial brasi-·

leiro 1 era pouco provável que algL1lll deles corihecesse e/ou adotasse a filoso-fia e m8todos de gestão situacional que serimn propostos. Considerarros aJ.nda
. que, apeser da :impr<".nsa começar a e11focar o assunto com m:üs ênfase na epoca 1
havia pouC'..a informação cons.ist..e1-:.te para uso pessoal no cuidado contra os problemas de estilo de vicl.a e uso de drogas.
Estratégias de J.rrplan~ção
As pJ:i.ncipa.i.s estratégias adotadas foram:
- O programa deveria ser introduzido iniciaJtrent.e junto a gE'.rentes

e supervisores.. para que através deles o assúnto fosse tratado unifcnn..":).Jõ:Y-l_nte

e conforme orientrlção da errpresa.
Nt1111a segtmda etapa, saria'Tl feitas ~_.lestras. aos empregados, fal.~:

do sobre os problemas do uso de drogas e os ree-'UJ:sos oferecidos pela e-apresa.
Para dar mais força ao progrill11a, a. d.ireção da empr.esa elllitiu uma
politica sobre o progrmnc<. Os seus princi];ill.s i tens são:

o

P.A.E. daria inicial!rente, maior ênfase ao alcoolisrro.

As chefias não poderium dis].Y'...nsar os e.rrpregados que ap:o::esentassem

problerras com drogas 1 sem antes seguir os passos estabelecidos pelo programa,
visando a r~~peração do mesrru
- A empresa

e

arcaria· =n os ônus provenientes do tratamento 1

visto que nem os convênios nem os órgãos de saÚde do governo adotavam tratan-ento compatível com a filosofia do programa.
Objetivos do programa
Em função do diagnóstico ficou estabelecido que o pro::;rarna deveria
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at:L!19i:c os seqv.intes objetivos=

·· InfOJ:rrar os Hrrpregados scbre a dinâmica do uso das drogas e

rorro

evolui o processo de dependência 1}sicolô,1ü;a c física.
I..11fonnar os empregadOs sobre os riscos de se adot.a.rsn certos esti.

los de vida que prejudicam a saúoe física e n-ental.
M:Jdificar a concepção sobre o alcoolisrro e dependência de drogas,
=strando que se tratam de doenças e não desvio de caráter.
- Sugerir e e·stinular os gerentes e supe1..·visores a

aõ.otar~.m.

rorr.po:r-

tmre.ntos qoo induzam ao eJ<lpDS-gado resistente. ao tratarr.ento, a se motivarem
para tal, visando a sua l·ec-.Jperaçao •
. · .· pressupostos da

~resa

e de DHH

O programa se encaixava perfeitamente

na lógica_ das açoes de Recur-

sos Humanos da empresa. Por outro lado, as premissas do programa, oom o

seu

sentido humanista de preservação e prom.~ da saúde mental e física dos empregi'.dos,. também eram compatíveis com a filosofia de DRH.
.,

.'

Seleção de =nteúdo

Para iniciar o desenho do prograrra, partirros

de um processo dedu:ti.

vo a partir da habilidade de gestão situacional.
Gestão situacional
A situação típica a ser gere.'1ciada podia se.r definida ocrro: fazer

cem que o el'llpregado se motive a buscar ajuda profissional para o tratamento

da doença ou proble:-re pessoal que esteja.interferindo no seu desempenho

no

trabalho ou CO!llpOrt&-rento na e.mpresa.
O rrodelo de ação a ser adotado no programa

é o que se segue:

M:Jdelo de ação
a) revisão no dese:npenho e corrp:>rtamen.to no trabalho do empregado.
- base de análise

eJ!T

desempenho e disciplina e não em suposições

da doP..nça.

- ocntrole escrito.e específioc constando data, hora, local, natureza do incidente, pessoas envolvidas e outras jnforrnações que pareçam importantes.
b) ocnfrontação com o empregado - fase inicial:
usar dados =ncretos do seu COI!p)rtamento e desempenho.
efetuar um planejamento de melhora estabelecendo metas, prazos
e datas para reavaliação.

___

Se:r'-5i.J-J:L13. ô..s.de-- Si.tuacj.Grl.:ú

--------~·-------~_,

O :m.J.:lelo de g-estão sit:mcional acin1a. descrito '-se:cá rrte~P1or e111:.~dido,
'a. m....-::iliê.e1. que es:p=cificam)s a.s variá"'.ir~is si·i:uac.:Lonais que influe.m sl!JDj.ficativarnente na situaç;ão.

!7- dnenç:..a

alc95=>l~s~:

a estrç_tég:i.a de gestão situadonal acirra des-

crit-a, se baseia na In?.r1eira mnis eficaz at.é agora identificada, de faze.r
empregado com p:coble-na..s de

tr--&ic~a

ou drogas a

bnsca1~-·

o

tra:Lamentc ~ Sern ent:cõ:~

em muitos detalhes,. v&rros apenas mencionar algu:ns deles.
A osociedade atua

corrD

estir:l.lladora do

éÜC'CY..úismo,

poré.-n nao perdoa

e (~stigmatiza o alccólatra. O próprio d(:-r311te corr~tilhu ê.estes· valores,

se recrimina pela sua

dependênc:~a.

e

Entretanto, vü;zndo a proteção de seu ego,

desenvolve sofisticados e cornplexos rr:eca.nism:Hs. de

r:._~saçãq

que o in1p<3de..rn. -de

at.lmitir a alguém ou a si rresrro sua dCR.nç,a. A única ITP...neira de nos confrontar
Jros com o indivíduo,

é

tentando quebrar esta defesa através de dados ccncre-

b:>s da realida.de, e esta é a .razão da necessidade de teJ.::mos as inforrcaçê..ies
J:Bõis e organizadas sobre o seu desempenho e ccm;:oi.t-"ltnentos ~
Se

o indivíduo é abordado, através da. sua doença, ele a negará, ·

asstm, ele necessita ser

pressic~ado

atrav.§s àas suaG respJnsabili.dades

de

trabalho,- evitando o julgamento. Além do tabu e.xist8rlte que o ii<pede de
admiti.r sua doença, outros problerras são: els atnda terá medo de admiti--la e
p3rdsr o emprego, e se sente incapaz de controJ.á-.la _por razões psicolégicas e

físicas, que ton:.arrt os conselhos e a.~aça.s dàso:rganizadas inúteis.
Q_~r~a1ho

do e.T.!2E_egad~: esta variável se con.stitui no vinculo

entre o e1np:cegado e a e!nprésa, sendo o único rreio através do qual vrr. chefe
p::de pressionar o empregado a buscar tratamento, sem invadir mJa privacidade
e individualidade. Para que isto possa ser feito, a chefia deverá desenvolver
sua habilidade de observação e discrimil'12Çâo quanto a padrões de disciplina e
desempenho, assunto que já foi objeto de outro programa de DRH anteriormente
IrLüüstrado.
!"ilosona organizacional: as chefias .devem ser informadas q,Je a e.rrrpresc. considera o alccoli.snu corro uma doença tratável e que deseja que seus e.rn
pregados sejam ra'llperados e não disper,sa&--,s. Entc:etan:to, cat-e ao indivíduo

a·

decisão fiJ1al para seu tratament.o. f: desejo da e1npresa elirnir.ar o tabu social
ligado à dóença, eliminando os obstáculos à ação corretiva construtiva, criando um cliina onde a recuperaçao possa ser obtida.
Expectativas do

~pel

de chefia: para a e.rrpresa, os chefes sao res-

ponsáveis pelo dese.mpenho de seus subordir,z.dos e não pela solução dos problemas particulares dos mesnos.
rr~s

atuem

e.iü

A sua expectativa é que seus. gerentes e superio-

conforrri0.ade com a met.od.ologia do

programa~

J.S9.
CC[!"D')2.t8.:r1c:l.a Int.ej·:;:iEs;;:oa.i

~---~

....-...

,~~-~--~---~·---

PJ"Jali.saxrdo a ~itwJ.ç.~ão, ~-1 ·eriti.C<-:ulos que c rrom-=m.to ·-crucial da açdo,

oonsiste na aJnfl:\int:ação corn 'o~-e...~;p1:-ega6.o 1 a·v-a.liando seu traL~B.lh.o e con!J?O:tta-

mérito, sugerindo e/on forçmYJo·-o · a bt1scàr a.uxílio no Prog-.cêJJ1io. de ..r.l..ssistê.-nci.a

a.o Empregado (p .J.;.. E. ) •
Para a eficácia· c};.; confrontação,_ as princ5.pais cacac.terístic...1.s
identificé'.das foram:
Conf::;ro::;':::nc:.t::a:::ç:;:.:'%9YP_,1_j_~~'i.'Tcnt.o

- o confronto deve sGr h>s&2do no desempenho e comporta<entos ina-

dequados do ernJ=>regado, e não

<X;ffi

base na sua doença ou proble.rna. Para tal, o

gerente deverá efetuar um levant2rnento de .incidentes

ocorridos

=

o empre-·

gado.

conseThos e arreaças deverão ser .cortados porque sao inúteis.
toda. açao deverá estar pautad3. nas rec;ras disciplinares da e.'Tipre

sa.
as atitudes para com o empregado devem ser de apoio, pcré"TI

nao

evitando o proble.'TB ou aceitando desculpas . Deve ser firme rrostrando que

o

empregado é responsável por ele ;nesrro e relo seu Ellprego.

- o objetivo da confrontação é o de· se obter o cbmpromisso de
melhora.
- os conliX>rtarrentos da chefia devem ser lógicos e nao discdl!'.inató
rios em relação aos derrais empregados.
- sugerir que o empregado procure o P.A.E. caso sinta que necessita de ajuda profissional para a solução de problenas pessoais.

- explicar que medidas disciplL~ares serão adotadas se r.ao

houver

meli1oria no desempenho e con1fúr'carrento na empresa e nao ro:=que Hle tem
algum problema pessoal ç;:ue rocJe ser tratado com o aroio da empresa.
c)

Aoornpan..l'jaire.~to

- verificar se está ocorrendo meLI'joria per parte do e.mpregado.
Caso =ntinue a deterioração do desempen'<o do empregado, continuar o processo.
d) Confrontação final
- após sucessivaS avaliações negativas, forçar o empregado a bu~
car ajuda no P.A.E., pois caso ele nao faça isto e não ocorra melhora, ele
será despedido.
JA A . 'h Competência Intrapessoal
Corro foi especificadc nos objetivos do progr·ama, ele deveria fazer

=m que os .gerentes e sttp<>
...rvisores revissem seus estilos de vida e C"..oncepçoes

sobre a doença e isto devo..xia ser <".bordado pelo programa.
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Esi:i~? de~:!~:

deve:ria

se1~

derron.s·crado cor.a cs problemas de tensão

decorrentes dos ru~bitcs e costumes no t:•;abalho e

M

oJlabora:c para o desenvulvirren't:.o· de problemas de

se:ú~e,

vida partiC'.ll&r, ]Xldem
e partj_eularmente

y::ela maneira ca,ro a tensão é gerenciacla através do uso de qui.micos (fát1nacos,
narcótl.oos e álcocl). A ênfase seria dada a resp:msabilidade y::essoal .sobre
·sua vida e seu corp:>.
Concep;;ão sobre a doença: os parUcipantes devexiam ter a oportunidade de rever seus· oonceitos de. irodo a identificar JXlSsíveis reações restriti
vas ao tratamento do!? casos.
Outras áreas identificadas de decisão pessoal, que afetariam a
eficácia da ação foram:
querer resolver o problema a seu riDdo (paternalista) .
avaliações sobre a doença e não sobre o àeserrpenho.
resistância. ao controle sistemátioo dos eventos .

.

falta de coerência entre o tra~.nto dado ao empregado com pro-·
blemas e aüs demais.
falta de controle errocional para p:x'ler tratar o problema com a
".frieza" necessária.
dificuldade de se confrontar com o etnprec;ado.
resistência a ler situações, isto é, reconhecer que exista
.mas de desempenhe;>.

probl~

Autoconhecin-.anto.
Em função dos jXlntos levantados, o programa deveria estimulai·

a

:introspecção de algumas características pessoais.
- Saflde ocupacional: quais hábitos 'e costumes y::essoais sa.o cultivados que pudesse.'!'. se oonstituir em proble.'11êls de saúde física e mental.
- Conceito do Alooolisrro: qual a concepçac. e valor do errpregado
sobre o assunto.
- Avaliação de comportamentos do empregado: estimular o participante a perceber sua

~aneira

de observar o

ccmportan~to

dos empregados, sua

.:r·eação emocional a estes oomportamentos e o seu próprio comportamento corro
reaçao aos do empregado.
Seleção de métodos
À rredida que os métodos foram eséolhidos, delinearerros a sequência
do programa, os quc:is descreveremós a seguir:
a) Carta oonvite, apresentando o programa de Saúde e Segurança
Objetivo: informação e rrotivação pelo proqrama.
b) "Pré-work" - Fora'll desenvolvidos dois questionários de autodia
gnóstico que deveriam ser resJXlndidos antes do se.'llinário.

,,

16J.

RBac;.iio da chefia ao con,po:cta:rc:mto dos enpregados

.

-'

O prirrciro, era enviando e trat;::do confidencialJnentc, e que ta.'Jula-

dQ pe.nnitj_a à l-?tnpresa ter _um quaàro geral do estilo de vida de seus gerentes
e SU}::>f"::rvi sores .

c) Abertura do pro91.:ama: mfase
rio no contexto do pro.:;rama de Saúde e

sob~e

o pasidonamen·to do se.rniná-

Segurança~

Apresentação dos objetivos

do program3.. Breve debate sobre itens teóriros.
d) Estilo de vida: exposição teórica apresentando a tabulação do
"pré-work", dados estaüsticos sobre os problemas na realida.de da indústr·ia
a'Uericana e alguns dados da realidade br?..sileira, resp::msabilidade pessoal

e

recursos oferecidos pela empresa.
e) Drogas .e seus efeitos: exr.osiç.iio .teórica _sobre os tipos -de drogas e reaçoes nas pessoas. Exercicio de reflex.iio sobre o conceito

do

alcoolismo. Definição do alOJOlismo e dados adicionais sobre a doença.
Filosofia e bases do P.A.E.: Apresentação dos objetives do

f)

P .P• •.E. Estudo de um caso onde temos um empregado oom problemas e é solicitado ·
que o gerente, utilizando o seu próp:d.o método, resolva a situação.

g) _Metodologia proposta pelo prograrra: Aprese.-,tação de um filrre
que resu-r.e a metodologia, através da narrativa de um caso similar ao caso
posto. Resumo

p~:?_

a sÍntese dos pdncip-:lls paSSOS do m::;delo de gestão de situação.

Revisão do exercício "Reação das Chefias" (Pré-work) e de outras características que possa111 impedir o tratarrento adequado da situação.
h) Atuação do P.A.E.: explicação do funcionamento da infra-estrutura de ajuda aos ernpresados. Distribuição da apostila completa sobre o

progl:~

ma.
• Avalir:tção do prograrra
I.ogb no inic.io do serrtinário, o prograrra

é definido

cot;o

um "progra-

ma de prateleira", isto é, só é usado quando temos necessidade dele. 1\ sua
avaliação sofre influência do pequeno número de casos que ocorrem.
Para sua avaliação, foram adotados os se91.1jntes parâmetros:
- análise do comp:lrt:a:I!iE'nto adotado pelos gerentes ao tratarem os
casos.
número de casos identificados pelo SerViço Social, sem que a res
pectiva chefia os tenha reportado ao P .l'•• E.
nÍ1JllC'J:O de casos que procuraram espontâneamente

o prograne.

impacto na im:J.gem institucional interna e externa da

C~"Bnhia.
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Para finalizar, g-osta,ríarros de apresentar nossas oonclusões, que
sintetizam ta2rbêra a fo:tr.llt corto acrerli t&tos ter oont.ri.Duião para com a área

de Recu:rsos Hum.'..11os:
a) Todo programa de DRH deve estar atendendo aos objetivos de de-se;wolvimento e mudança org;mizacional da empresa onde está sendo implantado.
Atividades de "deserrvolvimento·ror dese'·r-volvim.=nto"· não trazem resultados

objetivos à empresa e gerara desprestígio ã fnnção de DRH. :g através do diagnóstioo de propÕs:l.to e de situação que pOderemos w.anter nossos programas
CO!lq?atíveis oom est-=s objetivos organizacionais .. Cada gerente de DPH,

deve

e..star atent.o à sua empresa quanto às tendências, planos a médio e longo prazo
etc •• , "llisanc1.o identificar áreas de O[Xlrtunidade onde as atividades de DRH
possam ser utilizadas

o::JiTO Uma

boa estratégia de m..ldança.

b). As pessoas envolvida:.S no processo de mudança da empresa e

nos

programas de DRH devem te::: a oportunidade de conhecer os objetivos e pressupostos dos mesrros

pod12.ndo questionar, resolver dúvidas e adequar expectati- ·

vas. Isto deve ser feito

para que a moti'Jação para com o próprio autodesen-

volvimento e oompromet.i.'!1e.\1to oom as mudanças organ..izaciona.ts sejam obtidos.
Isto pressupÕe a adoção de

llTik'i

Filosofia de Desenvolvimento de Recursos HUIPa-

nos, que acre-~i.t;e.nos se~ a mais adeq:.1r:1da. àS cai:-acteristicas e necessidades

das pessoas e orga:rúzações existentes em sociec'.adeS desmlVolvldas.
c) Um pmgrama de DRH, eleve ser desenhado =base numa lógica

de

conteú.do e métodos, visando maximizar os recúrsos e obter lll3.ior eficácia do
rresrro. Â Jredida que nos pautàmos num rrodelo, pa.ssar<os a ter um referencial
que nos serve de orientaçáo e base crítica·. Por out-~u lado, à medida que orga
ni.zarros a nossa experiência ao dese!lha:crros ·programas, v<mos aferindo a valida ·
ele deste modE>lo e adapt;omdo-o à nossa realidade. Um requisito :ilrq:>ortante exigido do responsâvsl pelos programas, é o de estabelecer urna .atitude crit.i.C'.a
ronstante oom respeito às t.eorias, exercícios e técr..icas adotadas, visando
checar sua adequação à realidade da errpresa-cliente e dos participantes-DOns!:!_
midores. Organizando as descobertas, frustrações, sucessos e insucessos do
dia-a-dia oom base num referencial genériro, podererros estabelecE'..l." um pmcesso de

apn~.ndizagem

para nós rr.esnDs.

d). 'l'oéb prcgraoo de DRH deve ser subrretido a
deverá ser utilizada =ro realimentação do mesno.

\J!la

avaliação, que

163
e)_ Os prcgrê;;~·as -de DRH nao devem ser- instrrnrento de .alie-!Dação, .i.m-

poncb idé.ias q~.1e condicioh~~n ·a. pe:t~cep;;â:o da. r<:Xtliàade dos participantes. A

sensibilidade situaci.onal deve ser er;t.i.rmllada, de rrodo que. ca.da um, a partir
de sua ótica. pess'oel

\rz.Uorize as si·tucJ.çé€s.

f) ·Os prograrras de DRH devem cu:Ldar para nao invadir os limite:; individuais, facultando a participação em atividades onde isto possa ocorrer.
g). Os prograr.as de DRH dqvern ser estentidos a todos os níveis da
organização, derrocrat:i.zandÓ as possibilidades de autodesenvolvimento ..
O rrodelo aqui ap:resE>.ntado, traz algurras oon'cribuições aos

profissi~

nais de .Re=sos Hl.lllBr,os, principalrrente aqueles rna:!.s diretamente ligados às
ativi.dades de Desenvolv:i.mento de P-e=·sos Humanos ..
Ele nos serve mrro referencial te5rioo para o desenho e avaliação
de pmgranBS de DRH. Corr.o todo nodelo, ele sünplifica a realidade omitindo
inúmeras !luances, porém, se...rve corro

'.miEi

base te5ric.'> inicial que pode ser no-

dificada e ampliada pelo profiss.ional, a parti.r de sua vivência e oonhecimentos. Ele deve scrr ronsiderado oomo
de avaHação org.:mi.zada.
A sua utilização

deve~

\U:rt

:i.nst:ru!ll"-.nto de reflexão, oorro uma :base

prever urra e.titude critica às suas partes

ao seu todo, que deve sHr test:ad~ à realidade de cada grtljX)

hu.lT6IlO

e

e organiza

ção onde programas de DRH são ii1t:roduzidos. Â medida que este pmcesso de
validação é· feito, a experiência é organizada permitindo a cont:ínua aprendi.z~
gem dos profíssionais envolvidos nesta tarefa. O rrodeio elimina a hipótese de
se entender os prognrrnas de DPH corro

ap~'1as

um conjunto de experiências

vivenciais não estruturadas. Pelo oontrário, acredita. n1.111'a possível ma."'dmização de result.acbs, através da disposição mais adeqw.;.da das info..'11l"lçÕes e. técnic:lS introduzidas no :nes1m. A busca da mell1or orgru'.ização do programa e
incentivada, e ist..o pode ser feito mando-se o nodclo corn base teórica e comparando-o com o progra~ro. na prática.
Apesar da grande disponibilidade teórica sobre DRH, ela não se

apr~

senta organizada, de forra que possibilite identificar a sua meThor aplicação
nos progranBS. Os inúmeros ternas são tratados isoladamente pelos autores. não
dando urra visão inte-grada dos mesrros. o m:xl.elo supre esta necessidade. inovando a literatura. quando estabelece rródulos básioos, onde teorias e exercícios
podem se..r

E'~drados

e ente.ndi.dos.

'

Em cada segmento do rrodelo, apre..sentarros os pressupostos qu.e os

orientavam. Nosso objetivo ao assürt fazer, foi o de sugerir que as nossas
ações devam estar pautadas em bases claras, possibilitando assim a sua validação. Trorias, exercícios e técnicas aplioadas no DRH, devem se constituir
em o:intr:ibuições concret-os à realidade e nao apenas ein abstrações acadêmicas.
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