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RESUMO

O processo de globalização é hoje uma realidade, alterando as relações entre

nações, sociedades e organizações. O movimento de globalização da economia

modifica radicalmente as relações do homem com o meio produtivo e social,

levantando questões fundamentais quanto a essência das transformações em curso,

que justifiquem fenômenos e tendências aparentemente inexplicáveis.

Mudanças fortes e velozes, exigindo dos indivíduos e das organizações

habilidade em se adaptarem em graus nunca antes requeridos, tornam-se as únicas

certezas da atualidade, propiciando o aparecimento simultâneo de várias tendências

administrativas de mudança organizacional no contexto empresarial brasileiro.

Este trabalho pretende proporcionar uma reflexão sobre os efeitos que as

mudanças em curso tem produzido no quadro de valores, atitudes e comportamentos

gerenciais requeridos pelas organizações, bem como sobre o novo papel a ser

desempenhado pela área de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
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SUMMARY

The process of globalization is now a reality, altering the relationship

between nations, society and organizations. Globalization ofthe economy radically

changes the relation of man with the productive and social spheres, raising

fundamental aspects of the essence of present transformations, that justify

apparently inexplicable tendencies.

Strong and swift changes that demand - both of men as well as of

organizations - the hability to adapt in a way never experienced before, are the

only certainties ofpresent times. This promotes the simultaneous appearance of

several managerial tendencies of organizational changes in the Brazüian business

scenario.

This work intends to promote a reflexion on the effects that ongoing changes

have caused in the code ofmanagerial values, attitudes and behavior required by

the organizations, as well as on the new role to be carried out by the área of

Human Resources Development.
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INTRODUÇÃO

A autora trabalhou na Companhia Brasileira de Trens Urbanos desde 1984,

atuando durante 10 anos em diversas áreas da Diretoria de Administração de

Recursos Humanos. A partir de 1987 a autora assumiu o cargo de Analista de

Desenvolvimento de Recursos Humanos, sendo lotada e especializada, através de

vários cursos, destacando-se o curso lato sensu, em Desenvolvimento de Recursos

Humanos na Fundação Getúlio Vargas.

Através da análise da realidade prática e dos cursos de especialização dos

quais participou, a autora, segundo sua percepção, sentiu a necessidade de um

programa de Desenvolvimento Gerencial estruturado de forma sistemática e

contínua para conciliar os interesses individuais de desenvolvimento dos gerentes

aos das organizações. O Desenvolvimento Gerencial, na maioria das organizações,

tem sido praticado através de ações desvinculadas entre si, que atendem mais aos

interesses particulares das áreas e dos indivíduos ocupantes de cargos de chefia que

aos objetivos organizacionais estrategicamente definidos. Desta forma todo o

investimento feito em Desenvolvimento Gerencial gera, na maioria das vezes,

resultados dispersos, não promovendo nos gerentes uma linguagem comum no

exercício de suas funções, nem tão pouco compromissos com processos de mudança

organizacional.
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Assim sendo, a autora, com o propósito de traçar diretrizes para a elaboração

de Programas de Desenvolvimento de Recursos Humanos Gerenciais, ajustáveis aos

objetivos das organizações, que considerem suas características culturais e visem

promover do ponto de vista técnico e comportamental ações eficazes dos gerentes,

ingressou no curso de Mestrado em Administração Pública buscando associar

subsídios teóricos a sua experiência prática, de forma a capacitá-la à definição

dessas diretrizes.
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SITUAÇÃO PROBLEMA

O fenômeno da globalização justifica a uniformização de padrões valorativos,

atitudinais e comportamentais nos indivíduos de diferentes sociedades. Não

podemos negar que as atitudes políticas e econômicas aplicadas visando a

concretização da globalização, bem como o acesso democrático aos meios de

informação, têm influenciado para essa ocorrência.

Continuamente as organizações adotam modelos de gestão que, na maioria

das vezes, são denominados de modismos e criticados pelo meio acadêmico.

Não podemos ignorar contudo, que tanto o meio organizacional quanto o

acadêmico acordam quanto a alguns preceitos básicos denominadores de uma nova

forma de condução empresarial, baseada em uma ética rígida, no respeito ao ser

humano e na preservação de sua qualidade de vida.

Outro consenso se refere à importância do desenvolvimento dos recursos

humanos gerenciais e à relevância da área de Desenvolvimento e Treinamento para

o sucesso das organizações em um mundo marcado pela competição acirrada, onde

empresas surgem, agigantam-se e são executadas em curtíssimo prazo.
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A maioria das tendências administrativas em curso nas organizações baseiam

o sucesso de suas metodologias no elemento humano mais consciente e informado,

capacitado e autorizado a decidir, levando o planejamento para o "chão" das

fábricas, questionando e achatando estruturas da autoridade e do poder.

Obviamente, mudanças tão radicais como pré-requisitos do sucesso

organizacional, onde o papel gerencial assume um novo perfil, requer por parte dos

indivíduos um novo quadro de valores, atitudes e comportamentos.

O levantamento desse quadro de valores, atitudes e comportamento, através

da percepção dos Consultores de Recursos Humanos e dos profissionais da área

atuastes em diversas organizações, associada à análise bibliográfica e documental

procuram responder a seguinte questão:

"Qual o quadro dos principais valores, atitudes e comportamentos

requeridos dos gerentes na atualidade ?"
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ANÁLISE DO CONTE3CTO ORGANIZACIONAL

A mudança de atitude e comportamento é a premissa de qualquer programa

de desenvolvimento organizacional. O que difere os programas atualmente adotados

pelas organizações é, sem sombras de dúvida, a necessidade de mudanças radicais e

velozes que requerem análises profundas no sistema de valores responsáveis pelas

atitudes e os comportamentos gerenciais.

O mundo pós-moderno exige comprometimento de todos os envolvidos no

processo de Desenvolvimento Organizacional, com a eficácia, a eficiência e a

efetividade, gerando resultados que se distribuam a toda sociedade. Vivemos em

uma época onde conceitos sobre o lucro indiscriminado a qualquer preço começam

efetivamente a serem questionados dentro e fora das empresas.

Este trabalho é uma crítica a robotização do homem pela sociedade de

consumo. É a busca de um processo que resgate ao homem a sua humanidade,

perdida na automação do mundo moderno.

Em uma sociedade onde o acesso à informação é cada vez mais

democratizado, o diferencial necessário a vencer a concorrência se faz em seus



Dissertação de Mestrado - Andréa Bittencourt 10

recursos humanos, exigindo investimentos contínuos nas ações de Treinamento e

Desenvolvimento.

As organizações atentas a esse fator buscam metodologias de gestão

participativa, almejando o comprometimento dos seus empregados com os objetivos

da empresa, mudando de modelos burocráticos e paternalistas - onde o mecanismo

ainda era a característica fundamental - para o comprometimento com o

autodesenvolvimento e a autogestão.

As bases valorativas que determinaram as atitudes e os comportamentos nos

modelos de gestão tradicional tornam-se obsoletas diante das novas atitudes

requeridas dos gerentes frente às organizações, fazendo com que o levantamento dos

valores gerenciais requeridos sejam o alvo a ser perseguido pela área de

Desenvolvimento Gerencial, alterando também em seus profissionais o seu papel de

detentores e transmissores do conhecimento para o de facilitadores do aprendizado.
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OBJETIVO DO TRABALHO

Definir as principais características valorativas, atitudinais e comportamentais

que estão definindo as diretrizes básicas de programas de desenvolvimento

gerencial, face aos processos de mudanças organizacionais em curso no Brasil.

OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS

• Analisar as exigências que as mudanças ocorridas nas dinâmicas das

organizações, pelo advento da globalização, colocam para o quadro de

valores, atitudes e comportamento dos gerentes.

• Identificar as principais mudanças organizacionais em curso nas empresas.

• Levantar o perfil gerencial e as principais características organizacionais

pertinentes à área de desenvolvimento gerencial, como base para a definição

de políticas que norteiem a elaboração do programa de desenvolvimento de

recursos humanos gerenciais.

• Apontar diretrizes para um maior comprometimento das ações de

treinamento e desenvolvimento, com o processo de mudanças necessárias no

quadro de valores, atitudes e comportamentos gerenciais.

• Identificar e analisar o "gap" entre valores, atitude e comportamento,

predominantes e requeridos;
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• Analisar o papel de treinamento e desenvolvimento no processo de

mudança dos valores, atitudes e comportamento, predominantes e requeridos.
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RELEVÂNCIA DO1STÜDO

É fato notório a relevância do Desenvolvimento Gerencial dentro das mais

modernas técnicas de Administração, para o desenvolvimento estratégico das

organizações. A Gerência e sua postura do ponto de vista técnico e comportamental

é encarada, por essas metodologias, como o fator principal para promover a

dinâmica organizacional de forma a atender as constantes mudanças de cenários.

Embora teoricamente a ênfase dada aos programas de desenvolvimento seja a

capacitação dos gerentes para enfrentarem as constantes mudanças de cenários, na

realidade, o que se faz é prepará-lo para responder a situações ocorridas no passado,

sem considerar os valores, atitudes e comportamentos necessários para o futuro das

organizações. Assim sendo, as ações de treinamento são mais enfatizadas pelas

organizações que as de desenvolvimento, procurando enquadrar os gerentes aos

valores, atitudes e comportamentos esperados pelas organizações, com base na sua

atuação passada, em detrimento do planejamento futuro da organização.

Atendendo as prerrogativas, de buscar implementar ações que valorizem os

Recursos Humanos, com a plena integração destes aos objetivos organizacionais,

objetiva-se o levantamento dos valores, atitudes e comportamentos gerenciais,

requeridos pelas organizações frente a competitividade, de forma a propiciar a

elaboração de Programas de Desenvolvimento Gerencial.
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DELIMITAÇÕES DO ESTUDO

O estudo será restrito a área de Desenvolvimento Gerencial no que se refere a

programas de treinamento e desenvolvimento, que procurem conciliar os interesses

individuais e organizacionais, buscando uma harmonia que gere resultados mais

eficazes na relação entre as organizações e seus recursos humanos.
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TIPODEPESQMSA:

Exploratória, descritiva e avaliativa, utilizando como meios Ínvestigativos a

pesquisa bibliográfica, a documental e entrevistas:

• Exploratória por solicitar um grau de familiarização com a realidade

analisada;

• Descritiva por procurar descrever a realidade das organizações e suas

exigências sobre o seu corpo gerencial, sem que se objetive efetivamente

implementar ações às suas modificações na realidade observada;

• Avaliativa por objetivar estabelecer condições para sustentação de ações

eficazes da área de Desenvolvimento Gerencial nas organizações;

UNIVERSO DA PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida junto a consultor de recursos humanos atuantes

nas organizações nos últimos cinco anos na área de desenvolvimento gerencial.

AMOSTRA

Através de entrevistas abertas, aplicadas em consultores de Desenvolvimento

Organizacional e de Recursos Humanos, incluindo-se a turma de desenvolvimento

de especialistas de Recursos Humanos do curso "lato sensu" da Universidade

Federal do Rio de Janeiro.
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COLETA ÔEDÀ00S

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Levantamento de dados pertinentes a desenvolvimento de recursos humanos

gerenciais em livros, artigos, teses e dissertações, tendo como referência o processo

de ensino/aprendizagem, a melhor compreensão sobre as metodologias adotadas, o

processo de globalização e suas influências no campo comportamental.

LEVANTAMENTO DOCUMENTAL

Análise dos programas de desenvolvimento gerencial implementados pelos

consultores participantes da pesquisa nas organizações em que atuaram, materiais de

divulgação e apostilas adotados em tais programas.

ROTEIRO DE ENTREVISTA

A entrevista procurará levantar dados sobre os principais valores, atitudes e

comportamentos requeridos dos gerentes pelas mudanças organizacionais em curso

e o novo papel da área de Desenvolvimento de Recursos Humanos e sua relação

com os gerentes.
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TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados levantados serão tratados qualitativamente.

Dados bibliográficos - tratamento analítico

Dados documentais - tratamento analítico

Dados da entrevista - tratamento analítico

LIMITAÇÕES DO MÉTODO

A limitação de tempo e de recursos faz com que se delimite um número de

consultores e que se trabalhe com a técnica de entrevista estruturada, dando ênfase

à análise qualitativa, tendo em vista a experiência incontestável dos entrevistados,

bem como a experiência da autora, atuante durante dez anos na área de

Desenvolvimento Gerencial.
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Capítulo 1

O final do milênio é marcado por uma revolução tecnológica e científica que

gera processos de integração e globalização da economia, provocando que os fatos

ocorram numa velocidade crescente, exigindo ações sobre situações ainda pouco

sedimentadas. O mundo contemporâneo requer que estejamos preparados para

tomadas de decisões rápidas e precisas sobre circunstâncias que envolvem cenários

futuros múltiplos e pouco concretos. A intimidade com os processos de informação,

que permitem a qualidade e a quantidade destas, é a arma fundamental em um

processo decisório cuja realidade se caracteriza por sua virtualidade.

Em "As Conseqüências da Modernidade", Anthony Giddens (1991) descreve

claramente a relação entre os cenários futuros e o acesso ao conhecimento como um

processo retroalimentado pelo próprio conhecimento, num desenvolvimento cíclico e

crescente. "E uma questão de cálculo de vantagens e riscos em circunstâncias

onde o conhecimento perito simplesmente não proporciona esse cálculo mas na

verdade cria ou (reproduz) o universo de eventos, como resultado da contínua

implementação reflexiva desse próprio conhecimento. "

A GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA E SEUS EFEITOS

Sem dúvida, a globalização da economia apresenta-se como um fator

essencial para justificar as rápidas mudanças que enfrentamos no cotidiano das
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organizações, embora seja uma resposta simplista a um fenômeno que não se

encontra dissociado de outros responsáveis por esse processo. O aspecto econômico

ainda que apresentado como objetivo primeiro no processo de inserção na ordem

globalizada, não pode ser considerado como único efeito desse fenômeno, que traz

em seu interior uma gama de processos de transformação de nossa estrutura

político/social.

Sobre esse tema destacamos a posição de Peter Druker (1993): "...sabemos

hoje que os grandes eventos históricos raramente têm apenas uma causa e

explicação. Eles tipicamente resultam da convergência de muitos conhecimentos

separados e independentes."

O próprio Druker ressalta o advento da revolução industrial como uma

conseqüência de vários acontecimentos separados que contribuíram para o

transformação do capitalismo, através do avanço tecnológico, numa estrutura de

produção que gerou o início desse processo de transformação social que chega hoje

a um novo ponto de mutação.

A teoria de Darwin sobre a evolução dos sistemas orgânicos, comparada aos

sistemas organizacionais, nos proporciona uma compreensão melhor dos inúmeros

fatores que incorrem como propulsores do processo de mudanças, exigindo

adaptações constantes ao meio como uma condição básica à sobrevivência.

Sem dúvida, nunca houve uma época em que fossemos pressionados com

tanta intensidade e constância à procedermos mudanças. A relação tempo x
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mutação, observada no contexto biológico, quando observada no contexto social,

passa a ter uma dimensão crescente e aceleradora diante do avanço tecnológico da

modernidade. O fator "tecnologia da comunicação", apresenta-se como um dos

principais responsáveis por esta aceleração.

No plano individual percebemos a busca por conhecimento continuado

levando ao apetite insaciável por informações, criando um fenômeno psíquico

considerado como uma das mais recentes doenças do nosso século. A síndrome

caracteriza-se por um colapso diante do excesso de informações, criando um estado

de perplexidade diante da necessidade de tomada de decisão, levando o indivíduo ao

estado de pânico ocasionado pelo panorama de mudanças e riscos que se apresentam

diante do homem, apresentando um futuro onde seu potencial torna-se obsoleto

rapidamente em relação ao processo produtivo, exigindo um grande investimento

em processos de educação continuada, como forma de capacitá-lo a permanecer

ativo e operante no sistema produtivo.

Essa observação sobre o indivíduo é reflexo de uma ordem social mundial

onde o déficit social se apresenta como um fator altamente prejudicial para a

integração positiva na economia mundial. Fatores como educação em todo os níveis

e a distribuição da renda, tanto na escala social quanto na regional, serão sem dúvida

influentes na qualidade da inserção do país na nova realidade internacional.

Dependendo da forma como cada país desenvolve seu processo de

globalização, são lhe apresentadas condições de acesso ao conhecimento e às

tecnologias, como ação de um sistema de recompensas atribuídas pelas Nações

BIBLIOTECA WkKD HENRIQUE S^CNSEN
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gerenciadoras do poder mundial. No mundo globalizado, a cobertura das

informações, geradoras do conhecimento, para definições de estratégias é

continuamente alimentada através da alta tecnologia da comunicação, aumentando o

acesso à cidadania e à sociedade organizada.

A "soft power" abordada por Joseph Nye enquadra-se como uma forma de

"atração" em detrimento da "coerção" habitualmente usada, substituindo a

imposição bélica e econômica pelo atrativo da participação em uma parte do mundo

marcada pelo autodesenvolvimento sustentável, eminentemente desenvolvida no

aspecto econômico, político e social.

O domínio da informação é um fator preponderante para o domínio desse

poder novo que surge. Define as lideranças no processo de globalização,

determinando a diferença entre se encontrar junto àqueles que serão privilegiados,

por um desenvolvimento da capacidade de planejamento estratégico

retroalimentado.

Cenários futuros mais concretos serão resultados de informações precisas,

contínuas e simultâneas com a ocorrência dos fatos que as geraram, possibilitando

uma sociedade e economia mais estáveis, reconfígurando as fronteiras das nações e

reestruturando o papel e as funções do Estado.

A reorganização do sistema político-econômico internacional, tornando móvel

o capital e alterando a qualidade e as modalidades do fluxo financeiro, restrutura o

conceito de nação - "a soberania está vinculada à substituição das "fronteiras"
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pelas "divisas" no desenvolvimento inicial do sistema de Estado-Nação:

autonomia dentro do território reivindicatório pelo Estado é sancionada pelo

reconhecimento das divisas pelos outros Estados ".(Anúiony Giddens, 1991)

É o aprofundamento da descentralização ou da internacionalização da

produção industrializada, ao mesmo tempo que se ressalta também a concentração

da produção de serviços como consultoria, franquias, pesquisa, comércio, etc, por se

catalogarem enquanto áreas estratégicas.

A presença das multinacionais no país passou a ser traduzida como sinônimo

de potencial nacional para inserção na nova ordem econômica mundial, podendo ser

observada através das operações de fusões e aquisições realizadas nos últimos anos.

Segundo dados da KPMG Consultoria, divulgados na revista Exame, em 1992

foram realizadas 52 operações de fusões e aquisições no Brasil; em 1996,

totalizaram 328 e em 5 anos somaram-se 933. Esses números podem causar, dentro

da visão desta nova ordem internacional, uma reação negativa pelo "baixo

quantitativo" do grau de desenvolvimento do processo de inserção da economia

brasileira no cenário internacional, principalmente se compararmos com dados de

países do primeiro bloco de comércio. Na França em 1996 - 3.400 empresas de

pequeno e médio porte mudaram de dono e, nos Estados Unidos, no mesmo ano,

10.000 empresas sofreram este processo.

Diante destes dados e do conhecido poder econômico e político que este

países detêm no processo de globalização, chegamos à conclusões não muito
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positivas sobre o grau de interesse ainda pequeno do capital internacional sobre o

Brasil.

Embora alguns autores visualizem que as perspectivas futuras são

promissoras, ainda encontramos entraves políticos internos e externos que impedem

a aceleração do processo de internacionalização de nosso sistema de produção. O

antigo discurso, de algumas classes da sociedade, retido na exploração da mão-de-

obra barata como justificativa para o interesse das multinacionais no território

brasileiro torna-se obsoleto diante do fato de que a "...tecnologia altamente

capitalizada baseada no conhecimento substituirá muitas das tarefas feitas

atualmente por países de mão-de-obra barata e na verdade as realizará mais

depressa, melhor - e apreços mais baixos ". (Toffler, 1995)

Não podemos contudo supor que nos encontramos em um processo de final

da história capitalista como apregoa a pós-modemidade; estamos entretanto em um

momento de transição. Só o tempo poderá definir melhor este período transitório,

embora já possamos sentir no nosso cotidiano as profundas transformações

estruturais e processuais ocorridas nas sociedades, bem como a exclusão daquelas

que não se reestruturam.

"Na verdade, uma das mudanças fundamentais é que não existe mais uma

história ou uma civilização "ocidental", mas sim uma história e uma civilização

mundiais - mas ambas são ocidentalizadas ".(Peter Druker,1993).
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Com certeza surge uma sociedade diferente, emergente da conjugação de

novos valores e crenças, com uma visão mais abrangente, conceitos e atitudes

políticas, sociais e econômicas, tendo como maior recurso o conhecimento criador e

mantenedor do próprio conhecimento.

Outra característica deste processo de mudança refere-se aos conceitos

tradicionalmente conhecidos sobre a relação tempo-espaço. Estes se alteram diante

da tecnologia no contexto macro-social, reparando-se um processo de aproximação

entre as sociedades locais, através dos recursos tecnológicos que transportam por

grandes distâncias de maneira interativa os eventos locais, propiciando a interface

cultural.

A superfície da terra é interligada por uma rede de informações que permite

que de qualquer espaço do planeta possamos estar ligados ao todo, gerando uma

intensificação das relações sociais planetárias, alterando as partes, que passam a ter

perfis marcados com traços comuns de estrutura e comportamento.

É a substituição da cultura regional ou nacional pela cultura mundial de

massa. Talvez esta seja uma das razões para as resistências sociais contrárias ao

processo de internacionalização do sistema de produção como uma forma, ainda que

inconsciente, de preservação da cultura regional.



Dissertação de Mestrado - Andréa Bittencourt 25

A GLOBALIZAÇÃO E AS ORGANIZAÇÕES

Sem dúvida, as organizações produtivas são as que primeiro sentem as

pressões da globalização que as leva à reformulação, tanto do ponto de vista

estrutural quanto processual, de suas relações internas e externas, na busca da

"contínua transformação" como um aspecto essencial para sua manutenção no

sistema vivo. Os novos processos e técnicas de produção substituem os antigos em

uma velocidade crescente. O tempo em si passa a ser considerado um dos recursos

econômicos mais importantes do sistema produtivo e o conhecimento sobre sua

organização uma das exigências feitas ao empregado.

Processos como o "just-in-time", economizam insumos, mão-de-obra, espaço

físico, e garantem o oferecimento de um produto mais competitivo nos aspectos

qualidade e preço. A mesma filosofia se dirige ao estoque de produtos, procurando-

se atender ao fluxo de demanda de mercado, operando em pequena escala

econômica. Alvim Toffler (1993) traduz esse reconhecimento da importância do

conhecimento na sociedade pós-moderna: "Pelo fato de reduzir a necessidade de

matéria-prima, mão-de-obra, tempo, espaço, capital e outros insumos, o

conhecimento tornou-se o substituto máximo - afonte essencial de insumos de uma

economia avançada. Eprecisamentepor isso o seu valor não tempreço ".

As modificações organizacionais geradas por este processo são de grandes

dimensões, com uma preocupação profunda na maneira como as empresas

funcionam, apresentando-se como verdadeiras revoluções tecnológicas. Em alguns

momentos percebe-se o quase "destruir" para "reorganizar", buscando-se a
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identificação dos objetivos fundamentais para a empresa, definindo de forma

detalhada as estratégias para atingi-los, estabelecendo as políticas e os

procedimentos da organização.

A aplicação dos princípios desta "reengenharia" tem resultados aguçados,

provocando achatamento na estrutura organizacional, melhoria da qualidade e

comunicações internas mais fáceis, capacitando em todos os níveis para tomada de

decisões.

"O indivíduo transformou-se em principalforça movimentadora do aumento

daprodutividade. Estudos têm indicado que os aumentos de produtividade ocorrem

quando se delega às pessoas a autoridade, o incentivo e asferramentaspara tomar

e implementar decisões". (Guengerich, 1993)

A preocupação destes processos consiste na utilização da tecnologia para

modificar a forma de condução das organizações, buscando: - uma ruptura com os

antigos processos; a essência do trabalho; os objetivos fundamentais da empresa e a

definição de estratégias detalhadas para atingi-los, com políticas e procedimentos

bem definidos e principalmente um envolvimento maior dos empregados com o

processo de gestão. Peter Druker marca como início do que ele chama de "sociedade

dos empregados", o período posterior imediato à Segunda Guerra Mundial -1950.

"...por volta de 1960, criei as expressões "trabalho do conhecimento" e

"trabalhador do conhecimento. E em "The Age of Descontinuity" (1969) falei,

pela primeira vez, da "sociedade de organizações" . Assim, a sociedade pôs-
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capitalista se baseia em trabalho realizado ao longo de 40 anos". (Peter Druker,

1993)

Segundo o mesmo autor, caberá aos "trabalhadores do conhecimento", os

"executivos" que sabem como utilizar seus conhecimentos para obterem

produtividade, criarem através da tecnologia, novos valores sobre o produto.

Não só a natureza do trabalho se altera, sofrem também conseqüências fortes

as condições de emprego. Sem dúvida, as pessoas pertencerão às organizações, mas

estas irão também pertencer aos seus empregados, não por um processo de ruptura

revolucionária com base nos antigos parâmetros do socialismo como já se acreditou,

mas baseados em uma nova fórmula de sistema que não se pode classificar,

também, como capitalismo. Os empregados possuirão tanto os meios de produção

quanto as ferramentas para produção. Haverá, segundo Druker, uma dicotomia entre

os "intelectuais" e os "gerentes".

"... aqueles preocupados com palavras e idéias, estes com pessoas e

trabalhos. Transcender esta dicotomia em uma nova síntese será o grande desafio

filosófico e educacional da sociedade pós-capitalista. A ênfase renovada do

indivíduo, em sua responsabilidade individual, é o principal de todos os processos

gerados pela modernidade, e a gerência, por ser uma função comum a todas as

organizações, torna-se, na sociedade do conhecimento, um órgão genérico,

exigindo do seus ocupantes a capacidade do autoconhecimento e do

autodesenvolvimento. A crença na salvação pela sociedade é substituída pelo

retorno ao "interior do indivíduo" e o repensar de seus valores como uma
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necessidade para se compreender a relação entre esse "novo homem" e essa

"novasociedade". (Peter Drucker, 1993)

Este processo talvez seja o mais difícil de se comprovar, medir ou planejar,

por se dar no espaço inviolável, pertencente a cada individualidade. São barreiras

que não podem e nem dever ser removidas senão pelo próprio indivíduo, sob pena

de se perder o sentido básico da ética dos direitos humanos. Portanto um dos

maiores desafios da modernidade está em propiciar o desenvolvimento desse

indivíduo sem desrespeitá-lo em suas características pessoais.

Os profissionais de desenvolvimento de recursos humanos, mais do que

nunca, incorporam o papel de "facílítadores" do autoconhecimento do indivíduo,

perdendo definitivamente a responsabilidade pela primazia do conhecimento.

Caberá, sim, a esse profissional provar que o "processo" é, senão superior,

fundamental para a construção do conhecimento. Justificar-se-ão na sociedade não

mais enquanto detentores da informação, relegando esta responsabilidade aos

instrumentos da alta tecnologia, passando a assumir a responsabilidade de orientar

sobre processos individuais de construção do conhecimento.
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Capítulo 2

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTREVISTAS:

Partindo-se da premissa que a área de Recursos Humanos é a mola propulsora

das mudanças organizacionais, nossos estudos sobre o tema começam pelo

levantamento de dados através de entrevistas junto aos profissionais de

Desenvolvimento de Recursos Humanos de influentes organizações, atuantes no

Estado do Rio de Janeiro, bem como pelo levantamento dos resultados de pesquisas

desenvolvidas sobre o tema por organizações como o CFA e ANGRAD,

representativas na área de Administração de Empresas no âmbito nacional.

TURMA DE ESPECIALISTAS DE RECURSOS HUMANOS DA U.F.R.J.

Os especialistas de recursos humanos, participantes do curso lato senso da

U.F.R.J. do ano de 1997, apresentam uma grande preocupação em relação ao tema

deste trabalho, colocando-o como um dos principais motivos para estarem hoje

buscando o autodesenvolvimento que, deixam claro, deverá ter continuidade

ininterruptamente enquanto desejarem estar atuantes no mercado.

Na visão dos mesmos, os reflexos da globalização já começam a ser

percebidos na gestão das grandes organizações pressionando-as a efetuarem
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mudanças as quais nem sempre a empresa esta preparada a enfrentar. Um dos

problemas mais freqüentes à área tem sido o compromisso de preparar os indivíduos

para efetuarem mudanças que contam com planejamentos pouco apurados

decorrentes da necessidade de adaptação contínua da organização ao meio, fazendo

com que os planos sofram alterações constantes.

A percepção que detêm sobre o empresariado brasileiro, independente da

natureza da instituição, é de paternalismo. Associam o comprometimento deste com

os processos de mudanças a proporcionalidade da margem de lucro que almejam.

Isto os leva a adoção de metodologias imediatistas, que requerem maiores cuidados

de adaptação à cultura organizacional. Em função da grande pressão sofrida pelas

organizações não raramente observam a adoção de novos métodos e processos, antes

mesmo que sejam evidenciada a eficácia dos métodos anteriores.

Responsabilizam a maioria das metodologias, adotadas pelas organizações

nos últimos anos, como geradoras do desemprego, enfatízadoras dos números

independentemente destes estarem associados as questões humanas. A reengenharia

é destacada como a maior responsável pela ocorrência do desemprego, deixando em

seu rastro um ambiente organizacional traumatizado.

Os valores relacionados a flexibilidade, educação continuada e ao

autodomínio, na visão desses profissionais, são os mais requeridos pelas

organizações sobre todos os seus recursos humanos e não apenas aos gerenciais, não

percebendo grandes necessidades de programas diferenciados de desenvolvimento

pois os valores, atitudes e comportamentos necessários aos gerentes são requisitados
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aos demais parceiros do sistema produtivo, independentemente do cargo que

ocupam.

Ressentem-se do espaço ainda grande entre a realidade prática e o discurso

sobre questões éticas adotado pelas organizações, temendo que este esteja sendo

usado em grande proporção como instrumentos para a manutenção do domínio

sobre os meios produtivos. Antes de ser resultado de um processo de

conscientização do empresariado, a "ética" que vem sendo adotada pelas

organizações caracteriza-se pela apropriação dos conceitos éticos do cliente como

uma forma de conquistar mercado e/ou de satisfação pública, entretanto, crêem ser

este também um processo de mudança de valores. A partir da repetição das atitudes

esperadas pelos clientes, paulatinamente as questões valorativas passam a ser mais

analisadas, gerando por conseqüência um comportamento diferenciado do anterior

detectado no sistema produtivo. Assim, a capacidade de "aprender a aprender" é

uma das habilidades fundamentais requeridas do gerente na atualidade colocando o

especialista de recursos humanos no papel de facilitadores deste processo, embora se

sintam, tanto quanto os gerentes, remexidos em seus valores.

CONSULTORES

Na abordagem do professor Rui Otávio, presidente do Conselho Federal de

Administração, desde o nível universitário, se faz necessária a revisão da relação

ensino x aprendizagem na formação dos administradores. "Ensinamos a

administrar tendo como referência situações ocorridas, enquanto no mundo da
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globalização a probabilidade de repetições é praticamente nula. " Desta forma, a

melhor maneira de se preparar o indivíduo para as funções gerenciais é auxilia-lo a

buscar seu próprio processo de aprendizagem, tornando-o o mais independente

possível da área de recursos humanos para efetivar suas ações de

autodesenvolvimento continuado, sem o qual é impossível manter-se na atividade.

Dr. Rui Otávio também caracteriza os novos tempos pela prevalência das

profissões sobre as tradicionais relações trabalhistas. As pessoas praticarão suas

profissões independentemente da manutenção dos vínculos empregatícios, podendo

desenvolvê-las em quantas organizações lhes forem possíveis. Este seria um

processo de terceirização individualizado, decorrente dos resultados satisfatórios

demonstrados pelas terceirizações em curso, o que abre espaço à continuidade de

evolução deste processo.

O grupo de consultores entrevistados apresentam uma coerência de

pensamentos sobre o tema em estudo, não sendo evidente nenhum choque de

opiniões. Evidenciam otimismo quanto as mudanças ocorridas nas organizações

embora sejam enfáticos na repugnação aos processos de eliminação do homem do

processo produtivo, destacando-se a reengenharia pela sua característica

"antropofágica" segundo a observação do professor Wallace Vieira, Conselheiro do

Conselho Regional de Administração. Com a responsabilidade de organizar o

próximo Encontro de Administradores do Mercosul, a ser realizado no Brasil em

1998, pretende que o tema central deste evento seja o "trabalho", suas

transformações e tendências futuras. A importância do tema deve-se a sua relação
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direta com o equilíbrio do sistema social, merecendo uma atenção especial no

momento em que a globalização torna-se uma realidade.

"Quando se está demitindo um homem se esta demitindo uma família. Na

cadeiafamiliar a quebra de umapessoa significa a desestruturação dafamília que

é a manifestação individualizada da sociedade ". (Wallace Vieira)

Segundo o professor, é responsabilidade dos profissionais de ensino, dentro e

fora da organização, enfatizar o homem como o diferencial no processo de

concorrência, visto os recursos tecnológicos e financeiros estarem acessíveis a todos

através do domínio da informação.

"O homem enquanto uma diferença social, biológica, social e espiritual é o

elemento responsável pelo sucesso organizacional. É através dele que as

organizações alcançarão a eficácia continuamente procurada. "(Wallace Vieira)

A professora Ângela Guiomar Nogueira, atualmente na assessoria de

Recursos Humanos da Telerj, crê no resgate do homem pelo próprio homem, pois a

harmonia nas ações organizacionais é uma condição elementar a nossa

sobrevivência até enquanto espécie. "Estamos vivendo uma época cercada de

antagonismos, onde os extremos das circunstâncias estão sempre sendo

evidenciados como forma de localização do ponto exato de equilíbrio das relações

do homem com o meio".
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O conceito de empresa virtual, procurando resgatar ao homem a proximidade

de sua família, perdida com a evolução do sistema de produção industrializado é

questionada por todos os entrevistados. Salientam a importância de aproximar o

indivíduo dos elementos responsáveis pela sua qualidade de vida, mas não

identificam este sistema de trabalho como a solução para esse problema. Alertam

para o perigo de enclausuramento que esta forma de gestão pode acarretar ao

homem.

Consensual também é a posição sobre o papel do gerente enquanto

transformador de opinião, comunicador e implementador dos processos de

mudança. Incluem também no rol das atividades gerenciais as responsabilidades de

gestão de recursos humanos, que tradicionalmente estão relacionadas com a área

específica e seus subsistemas, pela proximidade maior entre o gerente e seu grupo, o

que o capacita a ações mais eficazes neste campo.

À área de recursos humanos passam às responsabilidades sobre as estratégias

organizacionais, trabalhando na concepção e terceirizando as ações de recursos

humanos para a linha, o que o Dr. Wallace define por "terceirizar para dentro" as

ações de recursos humanos.

O consultor de empresas e professor do cursos de desenvolvimento integrado

de recursos humanos da U.F.R.J., Hugo Kyroga, observa que os profissionais de

recursos humanos ainda se sentem surpreendidos pelo espaço que as organizações

vem lhes concedendo no topo estratégico das organizações, "exigindo um

profissional dinâmico, interativo, mais caracterizado pelo "ser" que pelo "saber
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fazer", o que significa trabalhar na aquisição de valores, modificando atitudes e

comportamentos.

Para a professora Fany Malin Tchaicovsky, coordenadora deste curso, "...a

ênfase das ações de mudança organizacional exige que o especialista em recursos

humanos esteja ele próprio em contínuo desenvolvimento, não comportando o

tradicional papel de detentor do conhecimento, mas sim o de facilitador do

conhecimento dos indivíduos e das organizações."

Para Paulo Branco, consultor e professor do IAG/PUC-Rio, os valores

requeridos dos pelas organizações frente a globalização, são amplos e próximos ao

quadro de valores pessoais do indivíduo, pela proximidade cada vez maior entre a

vida profissional e pessoal do homem. "São valores universais que se aplicam na

vida; e vida se vive vinte e quatro horas por dia."

Para a professora Ângela Guiomar, "... o espaço competitivo atual e futuro

exige dos gerentes habilidades relacionais em maior proporção que as cognitivas.

O desconforto da área de Recursos Humanos, em relação às novas metodologias,

está no fato de sempre termos investido no desenvolvimento dos aspectos

cognitivos, não nos preocupando em desenvolver métodos avaliativos dos aspectos

subjetivos."

Segundo o professor Amaury Benigno Machado, que atuou como Chefe de

Planejamento de Recursos Humanos da Telerj e da Comlurb, "... o treinamento não

se esgota no ato de treinar e desenvolver, tem que ter um desenvolvimento na
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prática do indivíduo, exigindo um modelo de gestão integrado, onde o filtro da

confiança do capital é o gerente." Toda as metodologias têm um compromisso

ideológico com o sistema capitalista, com a racionalidade instrumental e, portanto,

têm se aprimorado na tentativa de perpetuar o valor básico desta, o lucro. As

progressivas adoções por estas metodologias, dos valores da essencialidade humana

são concessões do sistema produtivo, que utiliza os conhecimentos das teorias do

comportamento e das relações humanas para produzir o homem feliz, pois ele

produz mais e melhor. O trabalho está se tornando tão complexo, a tecnologia e o

desenvolvimento científico tão desenvolvidos que torna impossível a um único

elemento reter todo o conhecimento necessário à produção, exigindo a execução do

trabalho através de equipes coordenadas e monitoradas pelos gerentes, sob

assessoria dos profissionais de Recusos Humanos. As habilidades requeridas dos

especialistas de Recursos Humanos se referem aos estudos, pesquisas e análises

contextuais, conscientizando e facilitando as ações de desenvolvimento. Segundo o

professor Wallace, estes profissionais "...estarão trabalhando no nível conceituai,

filosófico, como conselheiros; os gerentes, no nível tático; e as equipes, no

operacional...", compatibilizando estas três funções organizacionais com as

principais etapas do planejamento estratégico.

Para a professora Heloísa Helena Ferraz Ayres, do Grupo Oficina -

Consultoria Humana, e docente do Curso de Especialista de Recursos Humanos

citado anteriormente, "... nossa única certeza é a mudança, embora ninguém tenha

certeza de para onde. Espera-se uma sociedade mais consciente e madura; de

qualquerforma, os indivíduos não aceitam mais a posição paternalista que a área

sempre assumiu. Nem tão pouco, os especialistas de Recursos Humanos suportam
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mais o peso da responsabilidade por gerirem recursos humanos sozinhos. A

mudança é inevitável. As condições, processos e conseqüências, só o tempo poderá

responder." Assim, as habilidades humanas são as mais requeridas no momento em

que as empresas necessitam sobreviver à turbulências constantes, onde o trabalho

em equipe é cada vez mais necessário ao conhecimento organizacional, incapaz de

ser retido por poucos indivíduos. Onde o gerente necessita ter uma visão holística

ntegrativa, objetivar lucro e ter ética social/ecológica, onde o homem procura

resgatar os seus valores essenciais.

CONCLUSÕES FINAIS

Os quadros a seguir, segundo nossa análise, são representativos da opinião

dos consultores participantes deste trabalho, sendo o resultado de uma pesquisa

nacional desenvolvida em 1995 pelo Conselho Federal de Administração em

associação com a Comissão de Especialistas em Ensino de Administração, a

Secretaria de Ensino Superior - MEC e a Associação Nacional dos Cursos de

Graduação em Administração - ANGRAD.

TABELA VEL1 - Atributos Mais Procurados -

Responsabilidade

Liderança

Iniciativa

Capacidade de Trabalho em Equipe

Tomada de Decisões

Criatividade

Comunicação Pessoal

Honestidade

Autoconfiança

Planejamento

Muito %

85

81

80

76

75

74

74

73

72

72

Pouco %

9

14

14

17

19

20

19

18

19

22

1° Grupo

Nenhuma %

1

1

2

2

1

2

1

5

4

1

Sem Resposta %

5

4

4

5

5

4

5

4

4

5

FONTE: CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - 1995
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TABELA VH.2

Motivação Pessoal

Espírito Inovador

Negociação

Relacionamento Interpessoal

Capacidade de Assumir Riscos

Convivências com Pressões

Estabilidade Emocional

Aparência

Visão Generalista

Audácia

Pontualidade

Administração de Conflitos

- Atributos Procurados ■

Muito %

66

64

62

61

60

57

57

55

52

52

51

50

Pouco "/

24

26

29

31

29

30

30

34

36

35

34

35

FONTE: CONSELHO 1

.2°

'a

Grupo

Nenhuma %

5

5

4

17

4

7

8

5

7

8

9

10

Sem Resposta %

5

5

5

6

7

6

5

6

5

5

6

5

:EDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - 1995

TABELA VTL3 - Atributos Procurados - 3o Grupo

Muito % Pouco % Nenhuma %

Sentimento de prioridades 49 37 8

Operacionalizacão de idéias 49 39

Administração de tempo 49 37

Ambição 48 39

Delegação 46 42

Capacidade de síntese 45 40

Adaptabilidade 45 42

Intuição 37 42 15

Exercício do Poder 35 47 11

FONTE: CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO -1995

Outra pesquisa desenvolvida em 1996, no 7o Encontro Nacional da

ANGRAD, objetiva servir de base para reformulação curricular dos cursos de

Administração do país, de forma a atender à necessidade das organizações quanto as

habilidades gerenciais.

" A ANGRAD espera que este ponto de partida de pesquisas estimule a

reflexão específica, dentro de cada instituição, relativa ao perfil objetivado pelo

profissional de Administração". (Bemdt, Alexander, 1997)
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ORDEM / NUMERO DE CITAÇÕES

Item

1- Demonstração da compreensão do todo

administrativo, de modo integrado, sistêmico e

estratégico, bem como de suas relações com o

ambiente externo.

2- Utilização de raciocínio lógico, crítico e

analítico, operando com valores, formulações

matemáticas, e estabelecendo relações formais e

causais entre fenômenos, além de expressar-se

de modo crítico e criativo, frente aos diferentes

contextos organizacionais e sociais.

3- Comunicação interpessoal e expressão

correta nos documentos técnicos específicos e

de interpretação da realidade.

4- Resolução de situações com flexibilidade e

adaptabilidade diante de problemas detectados.

5- Seleção de estratégias adequadas de ação

visando a atender interesses interpessoais e

institucionais.

6- Ordenação de atividades e programas,

decisão entre alternativas, identificação e

dimensionamento de riscos.

7- Proposição de modelos de gestão inovadores.

8- Seleção de procedimentos que privilegiem

formas interativas de atuação em prol de

objetivos comuns.

TOTAL

1°

Lugar

52

35

06

03

00

01

00

03

100

2o

Lugar

19

27

15

15

05

11

08

00

100

y

Lugar

14

12

19

10

16

11

14

04

100

4o

Lugar

02

06

16

14

21

13

17

11

100

5°

Lugar

03

07

08

20

19

13

12

18

100

6o

Lugar

04

06

10

11

16

23

16

14

100

r

Lugar

04

03

08

16

16

19

10

24

100

8o

Lugar

02

04

18

11

07

09

23

26

100
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ORDEM / NUMERO DE CITAÇÕES

Item

1- Formação humanística e visão global que o habilite a

compreender o meio social, político, econômico e

cultural onde está inserido e a tomar decisões em mundo

diversificado e interdependente.

2- Formação técnica e científica para atuar na

administração das organizações, além de desenvolver

atividades específicas da prática profissional.

3- Internalização de valores de responsabilidade social,

justiça e ética profissional.

4- Competência para empreender ações, analisando

criticamente as organizações, antecipando e promovendo

suas transformações.

5- Compreensão da necessidade do contínuo

aperfeiçoamento profissional e do desenvolvimento da

autoconfiança.

6- Atuação de forma interdisciplinar.

TOTAL

Lugar

51

19

16

10

04

00

100

2o

Lugar

23

28

20

23

03

03

100

Lugar

14

21

24

23

15

03

100

4o

Lugar

04

11

17

28

19

21

100

5"

Lugar

06

11

12

09

21

31

100

6o

Lugar

02

10

11

07

28

42

100

A análise destes dados nos levam a concluir que os valores gerenciais

requeridos atualmente estão respaldados em uma nova base de valores para as ações

organizacionais relacionadas com o poder, as suas atividades empresariais e a

preparação e educação de pessoas, como demonstram os quadros extraídos da

publicação Amana-Key / Paradigma, primeiro trimestre de 1996, que faz referência

ao trabalho da pensadora e autora americana Marlyn Ferguson sobre os velhos e os

novos paradigmas no comportamento organizacional.



Dissertação de Mestrado - Andréa Bittencourt 41

Poder

Velho paradigma

• Mudanças impostas por autoridade,

de cima para baixo

• Serviços de assistência

centralizados e institucionalizados,

paternalismo

• Administração como uma

instituição monolítica, central e

forte

• Administração para manter as

pessoas na linha; papel

disciplinador

• Líderes agressivos, seguidores

passivos

• Interesses ocultos, manipulação,

tráfico de poder

• Humanidade como conquistadora

da natureza, visão exploradora dos

recursos

• Escolha entre interesses individuais

e interesses coletivos

• Ênfase em reformas externas e

impostas

• Orientação ganha / perde; uso de

poder a favor ou contra; relações

humanas como jogo de soma zero

Novo Paradigma

• Mudanças emergem de consenso ou

são inspiradas por liderança

• Encorajamento a auto-ajuda,

responsabilidade individual, ajuda

mútua

• Administração como consenso de

indivíduos, descentralizada

• Administração para estimular

crescimento, criatividade,

transformação, sinergia

• Líderes e seguidores emergem

dependendo da situação e mantêm

um relacionamento de respeito

mútuo

• Ética, respeito pela autonomia dos
outros

• Humanidade como parceira da

natureza; ênfase em ecologia,

conservação

• Interesses individuais e interesses

coletivos se complementam

• Transformação individual na base

das reformas

• Orientação ganha / ganha / ganha;

as partes e o todo ganham; relações

humanas como jogo cooperativo
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Atividade Empresarial

Velho paradigma

• Pessoas ajustam-se às ocupações;

rigidez, conformismo, fragmentação

entre trabalho e lazer

• Metas impostas, decisões de cima

para baixo; operações

centralizadas, "tratamento

alopático"

• Hierarquia, burocracia,

fragmentação de trabalhos e papéis,

especialização

• Agressividade, competição,

motivações estritamente econômicas

• Racionalidade, confiança exclusiva

em dados quantitativos

• Consumo a qualquer preço,

obsolescência planejada, criação de

necessidades artificiais

• Polarização entre capital e

trabalho, consumidores e

produtores

• Ênfase em soluções de curto prazo e

em fatores especiais mais focados;

"explorador"

• Empresa como uma máquina

• Busca de estabilidade e segurança,

medo e conservadorismo

Novo Paradigma

• Ocupações ajustam-se às pessoas;

flexibilidade, criatividade;

integração vida pessoal e

profissional

• Autonomia encorajada,

autorealização, operações

descentralizadas, "tratamento

holístico"

• Participação e envolvimento,

consenso, visão do todo dando

"grude'

• Cooperação e valores humanos

acima do "vencer"

• Racionalidade e intuição,

quantitativo e qualitativo, visão

sistêmica

• Consumo apropriado, reciclagem e

conservação de recursos; foco em

necessidades autênticas

• Superação de polarizações,

compartilhamento de metas e

calores

• Equilíbrio curto, médio e longo

prazos; ecologia profunda;

administração biológica

• Empresa como um organismo vivo

• Senso de mudança permanente,

abertura a riscos, aprendizagem
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Educação e preparação de pessoas

Velho paradigma

• Ênfase no conteúdo, na aquisição
de conhecimentos "certos" e

definidos

• Aprendizagem como produto,

destino final; prioridade ao

desempenho

• Autoritarismo de quem sabe;

recompensa ao conformismo,

obediência

• Ênfase no mundo exterior,
experiência interior inadequada ao

ambiente escolar

• Ênfase na inteligência analítico-
linear, "conhecimento dos livros",

teoria

• Educação durante a infância e

adolescência; o mínimo para

exercer papéis específicos

• Currículo rígido, prescritivo,

burocrático e fechado aos inputs da

comunidade

• Professor proporciona

conhecimentos, caminho de mão

única

• Salas de aula projetadas para

eficiência e conveniência, ênfase na

tecnologia, desumanização

• Preocupação com normas,

compartimentalização em termos de

idade

Novo Paradigma

• Ênfase em aprender a aprender,

conhecimentos em contínua

evolução

• Aprendizagem como jornada; auto-

imagem como critério

• Igualdade, tolerância à

discordância; autonomia e

independência intelectual

• Experiência interior, pessoal e

subjetiva como contexto básico

para a aprendizagem

• Inteligências múltiplas;

conhecimento aplicado;

experiências / vivências

• Educação contínua, como um

processo para a vida toda e voltada

ao ser humano integral

• Currículo flexível em conteúdo e em

metodologia; inputs locais

• Professor também aprende com

alunos; caminho de duas mãos

• Preocupação com ambiente, ênfase

na relação humana entre quem

ensina e quem aprende

• Preocupação com as pessoas,

integração de experiências
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Segundo a autora estes novos paradigmas "afeta as instituições da sociedade

em campos tão diversos como a política, economia, negócios, educação, saúde,

cidadania, comportamento e espiritualidade. Em todas essas áreas é possível

identificar transformações na maneira de compreender e agir sobre a realidade,

superando padrões há muito estabelecidos".

Os novos paradigma inserem a necessidade de um estilo gerencial e política

de Recursos Humanos definida segundo a cultura organizacional, estruturados

através da integração dos valores individuais e organizacionais, sendo necessária a

interpretação de cada organismo empresarial para que se possa determinar, a partir

de seus valores, os seus processos de aprendizagem, podendo evoluir este processo

até o nível do indivíduo, assessorando-o na descoberta do seu processo individual de

aprendizagem e ao reconhecimento de suas necessidades de treinamento, no seu

potencial de desenvolvimento, orientando-o quanto a escolha das metodologias e

instrumentos que propiciem o alcance dos objetivos individuais e organizacionais.

Não definimos nossas observações como orientadoras de uma metodologia,

visto considerar-mos a metodologia uma conseqüência da filosofia definida pela

organização em seu relacionamento interno e externo. É esta filosofia, peculiar a

determinada organização que ira definir as diretrizes a serem observadas pelos

programas de desenvolvimento de recursos humanos gerenciais. Pertence a área de

recursos humanos a responsabilidade pela preparação e assessoramento dos gerentes

que assumirão a gestão dos indivíduos na organização, enquanto se adapta ao

espaço, reconhecidamente conquistado, na definição das estratégias organizacionais.
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Esta posição estratégica da área de Recursos Humanos pode ser apreciada no

capítulo seguinte, onde iremos abordar as principais premissas que sustentam as

novas abordagens administrativas desenvolvidas nos contextos das organizações,

como um dos principais objetivos à adaptação destas a nova ordem gíobalizante.
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Capítulo 3

NOVAS ABORDAGENS ADMINISTRATIVAS

A estabilidade das organizações era a cobrança principal feita sobre a atuação

gerencial durante décadas desde a revolução industrial. Conhecimento e domínio

dos métodos de organização e controles lineares eram suas principais ferramentas no

cotidiano de organizações onde a maior parte das decisões concentrava-se no topo

de uma longa hierarquia, restando ao gerente o controle elementar sobre os fatores

humanos no processo produtivo.

A realidade dos últimos cinco anos nas organizações é marcada pela

exigência de mudança radical no papel dos gerentes, colocando-os como os

responsáveis pelos processos de transformação estrutural e processual das

organizações, pelo alcance e manutenção do sucesso organizacional, sendo o

promotor das transformações contínuas exigidas para que haja compatibilidade entre

as empresas e as mudanças profundas ocorridas de forma veloz e radical no

contexto de atuação das organizações.

Novos paradigmas apresentam novas formas de compreender e relacionar-se

com a realidade pós-moderna que leva as organizações a repensarem seus valores

ético-morais diante de uma sociedade crescentemente mais consciente e exigente.

As organizações que não se transformarem profundamente em seu escopo de
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atuação nos negócios, na sua organização interna, seu processo decisório, seu

relacionamento interpessoal, gerencial e com o cliente desaparecerão rapidamente.

A ênfase principal sendo adotada pelos programas de mudança

organizacional é direcionada ao potencial humano para criar, inovar, reconhecendo

o homem como um sistema complexo e o único elemento dinamizador e todos os

recursos produtivos. Cabe ao gerente o papel de liderança do processo de mudança

organizacional, alinhando seus recursos ao alcance de comportamentos

comprometidos aos novos paradigmas da globalização, buscando transformações

mais profundas do que já foram necessárias em contextos anteriores, envolvendo a

participação através da conscientização de todos os seus "colaboradores".

A visão de colaboradores resulta da teoria de sistemas, onde todos os

envolvidos com o produto gerado pela empresa, empregados, gerentes, acionistas,

fornecedores, clientes, ecologistas etc, são considerados parceiros para o sucesso do

empreendimento.

Mudanças tão radicais e profundas como as que enfrentamos atualmente e,

sem dúvidas, iremos continuamente enfrentar, encontram resistências naturais dos

indivíduos acomodados em bases valorativas constituídas no decorrer de toda uma

vida pessoal e profissional . Mudar valores, atitudes e comportamentos não é uma

tarefa fácil ainda que com a conscientização da necessidade de mudança.

Entretanto, além de exigirem uma mudança do gerente, os novos paradigmas

organizacionais exigem que eles se apresentem como elementos da transformação

dos demais recursos humanos que compõem a empresa.
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A ansiedade gerada por cobranças tão incisivas sobre o gerente tem

correspondido na adoção pelas empresas de uma série de métodos e técnicas

genéricas que quando muito provocam mudanças superficiais, perdendo força no

que se refere a longo prazo. Não raramente podemos observar a adoção de métodos

e técnicas diversas em um mesmo contexto organizacional, como se o sentido do

movimento fosse apenas a promoção de qualquer mudança, independentemente do

objetivo. Não se pode questionar a necessidade de mudanças contínuas como

condição à sobrevivência organizacional, porém para o sucesso desse

empreendimento, as mudanças requerem planejamento e estratégia para que

realmente haja a transformação dos comportamentos assumidos anteriormente.

Ao analisarmos as principais estratégias de transformações ocorridas

atualmente, percebemos que alguns pontos são comuns a todas as metodologias. Em

primeiro plano apresentam uma preocupação em redefinir o "negócio" da

organização, avaliando as variáveis externas, políticas, econômicas e sociais, que

determinam o novo produto da empresa. Este se apresenta agregado de valores

éticos relacionados à consciência social, fruto da própria redefinição que o

capitalismo sofreu nos últimos anos, bem como da pressão da sociedade através das

ONG's. Reconhecem que o pré-requisito da mudança comportamental de seus

empregados, para excelência da produtividade e qualidade, é redescobrir o papel

social da empresa na nova ordem globalizada, redefinindo não raramente o próprio

produto da empresa.

A definição das estratégias organizacionais, estabelecendo e reavaliando os

objetivos, é necessária ao empreendimento dos esforços de todos os colaboradores



Dissertação de Mestrado - Andréa Bittencourt 49

ou parceiros para produzir de forma natural parte das transformações necessárias,

estimulando a busca da realização, fortalecendo o indivíduo e a organização,

desenvolvendo um senso de comunidade onde as partes se interligam para a

construção de algo maior que pertence a todos em seus resultados.

Todos os métodos apresentam uma nova definição do homem, trazendo em

sua essência uma visão do homem enquanto objeto da ação empresarial, quer este se

encontre dentro ou fora de suas fronteiras.

A própria noção de lucratividade depende da maneira como o homem é

considerado pela organização, questionando-se a relação do produto e os danos

ambientais e morais que este acarreta à sobrevivência da espécie. A própria

empresa começa a se perceber enquanto um organismo vivo, dependente de outros

sistemas e portanto responsável pela manutenção destes. A empresa detentora de

uma personalidade, uma cultura fruto de uma história própria, definidora do seu

conjunto de crenças e valores, abrindo espaço a uma visão menos materialista da

organização sobre o mundo. Favorece a abertura de canais de comunicação da base

para o topo, entre o meio externo e interno, resultando em uma organização mais

descentralizada, achatada, flexivel, enfatizando o relacionamento interpessoal e a

transparência de informações, exigindo das lideranças organizacionais o

compromisso de definirem os valores que representam e de tornaram-se facilitadores

do processo de transformação.
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OS MODELOS E AS AÇÕES EDUCACIONAIS

A base do processo de alteração dos valores, atitudes e comportamentos

gerenciais, que propiciem aos gerentes exercerem seu papel de facilitadores do

processo de transformação organizacional tem como estimulador principal a área de

Desenvolvimento de Recursos Humanos e suas ações educacionais definidas para o

contexto próprio a cada organização, representadas através de técnicas como mesas-

redondas, workshops, treinamentos informativos, livros, videos etc, respaldadas por

uma liderança educadora exercida no cotidiano, por meio de exemplos e da análise

de casos reais. É a estratégia de promover mudanças através de programas

educacionais integradores da responsabilidade do grupo pelos resultados

tecnológicos desenvolvidos por cada organização, como diferencial da concorrência,

se baseando na aprendizagem generativa voltada para o desenvolvimento, em

detrimento da reativa, que se caracteriza pelas ações de treinamento.

Buscam sensibilizar quanto à necessidade de transformação cultural,

introduzindo as iniciativas de transformações cabíveis às ações catalisadoras, diante

dos novos paradigmas sociais que preconizam o desenvolvimento sustentado em

lugar dos resultados imediatistas observados anteriormente como alvo das empresas

mecanicistas.

Outro ponto comum é a garantia do espaço necessário ao homem integral, não

mais separado entre a razão operadora do seu papel funcional e a emoção exercida

fora do espaço organizacional, liberando seu potencial para mudanças que se

operam não somente no plano racional mas também no plano inconsciente, mais
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comumente denominado como intuitivo, gerindo espaço para que o indivíduo

articule todas as variáveis, materiais ou não, que envolvam seu trabalho.

Assim, qualquer estratégia adotada pelas organizações tem como ponto

fundamental a ênfase no comportamento quer individual, grupai ou organizacional,

priorizando a educação como ferramenta básica para efetuar transformações. As

organizações são levadas a reverem os seus princípios, políticas, procedimentos e

práticas de RH, abrindo espaço para discussão de idéias e práticas inovadoras que

comprometam a todos com seus resultados, respeitando o homem em sua

individualidade e enquanto "ser" em contínuo desenvolvimento de seu potencial.

Estimulam a capacidade criadora, gerando a confiança dos indivíduos para alterar

fatores, potencializando as competências e gerando soluções, não se permitindo

mobilizar diante dos obstáculos que são naturais a todo processo de mudança.

PRINCÍPIOS ÉTICOS DAS METODOLOGIAS

Os valores essenciais pragmatizados pelas metodologias de mudança

destacam o otimismo, o respeito pelo homem integral, a honestidade, a crença por

um futuro melhor, através do desenvolvimento da cidadania, considerando a todos

como agentes para a melhoria, estimulando a colaboração e o comprometimento de

cada indivíduo na gradual evolução da empresa em sua sintonia com a sociedade,

enquanto ambiente maior onde, ocorrem as grandes transformações.
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Esta característica, comum a diversas metodologias, quanto a definição e

divulgação dos valores éticos preocupados em garantir a qualidade de vida das

pessoas dentro e fora da organização, apresenta-se materializada na figura do

ombudsman, que antes de representar um canal de consulta é um elemento de

divulgação dos valores organizacionais adotados na sua relação com o meio externo

e interno.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS QUE IMPACTUAM AS POLÍTICAS DE RH

NA ATUALIDADE

A burocratização da sociedade estudada por Max Weber é adaptada para a

administração empresarial a partir da década de 40, em decorrência do crescimento

organizacional que tornava as empresas complexas e difíceis de serem administradas

de forma direta, exigindo a delegação de autoridade, normas e regulamentos sobre a

ação administrativa. Porém o excesso de adoção de modelos burocráticos tem

gerado efeitos opostos aos desejáveis, como a inflexibilidade pessoal e estrutural, a

concentração das decisões, o descomprometimento dos empregados, a

supervalorização dos meios, caracterizando as empresas por um perfil materialista e

formal, incompatível com os novos paradigmas sociais que requerem a adoção de

modelos organizacionais mais flexíveis. O continuísmo refletido na padronização,

na economia de escala, na integração vertical, na produção e distribuição em massa,

são valores impregnados do modelo burocrático que não encontra mais consonância

com um ambiente organizacional continuamente instável.
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Segundo Alvin Toffler, as empresas necessitam de pessoas que pensem além

do concebível, revendo seus conceitos sobre produto, procedimento, programas e

propósitos, capazes de trabalhar sobre expressões sociais cada vez mais fortes e

embasadas em tecnologia avançada e sofisticados modelos de informações,

requerendo que as empresas invistam na captação e no tratamento dos dados e

possuam uma estrutura flexível o suficiente à sobrevivência organizacional na era da

descontinuidade.

A burocracia, enquanto um sistema fundamentado na padronização e na

rotina, capacita a realização de um número limitado funções em ambientes

relativamente previsíveis, não correspondendo ao modelo necessário para o

enfrentamento dos desafios da sociedade "superindustriaT. A Hadocracia, enquanto

sistema baseado na formação de unidades de trabalho, cuja existência e objetivos

variam de acordo com o ritmo de mudanças observadas na sociedade na qual a

empresa encontra-se imersa, exige dos Recursos Humanos a capacidade de manter

um aprendizado constante, rápido, com criatividade na tomada de decisões

complexas, que exigem capacidade de promover julgamentos precisos entre a

coerência de suas ações, os objetivos organizacionais e as exigências da sociedade.

Os modelos organizacionais tradicionais consideram os problemas que afetam

a empresa como repetitivos e pertencentes a uma unidade organizacional

competente, numa visão organizacional inconcebível com as características

sistêmicas que os problemas da atualidade apresentam, requerendo do gerente

habilidades interdisciplinares para os solucionarem.
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Desta forma, quanto mais hierarquizada e inflexível a estrutura

organizacional, menos apropriada a um processo decísórío eficaz aos padrões

solicitados pelas pressões internas e externas, que mudam continuamente e

velozmente, obrigando as chamadas decisões de "chão de fabrica".

A seguir destacamos algumas características básicas que compõem as novas

abordagens administrativas adotadas pelas organizações no contexto atual.

DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Programas de desenvolvimento organizacional baseados em tecnologia de

informação, como downsizing, requerem muito mais que máquinas e sistemas

caracterizados pela tecnologia de ponta. Sem dúvida o acesso a informação é ponto

diferencial para a eficácia organizacional, bem como o consenso sobre a

democratização desta entre todos os chamados parceiros organizacionais.

O que se discute é a qualidade da elaboração da informação como subsídio à

tomada de decisão, necessitando do elemento humano para a transformação dos

dados em ações bem sucedidas. Sem o homem, com seu juízo de valor e potencial

atitudinal, para imprimir ações que justifiquem os altos investimento requeridos

pelos processos de "democratização das informações", tais investimentos não

encontram justificativas. Os investimentos nos recursos tecnológicos da informação

requerem investimentos equivalentes em desenvolvimento de recursos humanos.
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"Não é a informação que integra, mas o homem informado no sentido da

valorização do profissional, em equipe." (Matos, 1994)

TERCEIRIZAÇÃO

Outra tendência representativa dos últimos anos no contexto organizacional

brasileiro é o processo de terceirização das empresas, vitimadas pela tendência ao

gigantismo organizacional característico dos modelos tradicionais que buscavam

tornar as organizações o mais independente possivel do meio externo, gerando a

perda da agilidade e a queda junto a concorrência.

A terceirização abre espaço a uma empresa flexível e inter-relacionada com o

meio externo através da criação de parcerias com outras organizações para a

operacionalização das suas atividades meio, permitindo a empresa direcionar seus

esforços para sua atividade principal. Desencumbindo-se das atividades que outras

organizações podem gerar com um com um custo mais baixo e um rigor de

qualidade mais apurado, ficam livres para direcionarem seus esforços à garantia da

qualidade do seu negócio específico, aquilo que corresponde a sua competência

específica, que é seu diferencial junto a concorrência.

Como conseqüência natural da evolução do processo de terceirização surge a

quarteirização, enquanto solução para o gerenciamento do processo de terceirização.

O quadro de parcerias desenvolvido pela organização torna-se complexo o

suficiente, requerendo a contratação de uma empresa específica para gerenciar o
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processo de terceirização. Uma das primeiras áreas a se ressentir desse processo,

tendo seus quadros diminuídos pela conseqüência direta da redução do quadro geral

de empregados, podendo mesmo ser uma das primeiras a ser objeto de terceirização

da empresa, é a área de recursos humanos, destacando-se especificamente o

treinamento e o desenvolvimento.

REENGENHARIA

A reengenharia é outro processo que ganhou espaço reservado no contexto

das organizações, provocando o repensar e a restruturação radical dos processos

empresariais, objetivando apresentar resultados positivos em relação ao custo

operacional, a melhoria da qualidade e da produtividade, em uma velocidade

crescente à atender o consumidor exigente e priorizador da variável tempo no

atendimento de suas necessidades.

Hammer e Champy (1993) consideram a reengenharia a reunificação dos

processos, já que a fragmentação dos processos produtivos, ainda hoje dominantes

nas empresas, estão vinculados a idéia sobre a baixa qualidade da "mão-de-obra",

que a torna incapaz de se incumbir de tarefas complexas, que requeiram ações de

desenvolvimento de recursos humanos.

A segmentação do processo produtivo acarreta problemas de coordenação e

controle para o sincronismo dos movimentos das diversas pessoas e setores

envolvidos na execução do produto. As ações da área de RH em processos
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organizacionais caracterizados pela fragmentação da tarefas se voltam em maior

proporção para as atividades de treinamento por atenderem as necessidades

operacionais, ficando as atividades de desenvolvimento relegada a um segundo

plano.

A Reengenharia tem por premissa básica a reunificação dos processos,

colocando sob a responsabilidade de um mesmo setor o maior número possível de

etapas de um mesmo processo. Em decorrência as tarefas individuais são

enriquecidas exigindo-se mais responsabilidade do empregado, levando-o ao

desempenho de tarefas mais complexas, incentivando-os a contribuir com

inovações, deixando o papel de controlados e alterando a ênfase das atividades de

treinamento para as de desenvolvimento. O papel do gerente se desloca dos que

supervisionam e programam para o de "condutores" dos grupos, capazes de

desenvolverem o pensamento indutivo e de reconhecimento de soluções eficazes

para problemas que deverão ser por eles detectados e antecipados.

Esta metodologia tem sofrido críticas sobre a ênfase excessiva dada aos

números, qualificando-a por causar desemprego e traumas para os indivíduos que

permanecem na organização, levando aos gerentes a opção pelos cortes ao invés de

procurarem o crescimento no faturamento.

Uma outra característica é a ênfase nos processos internos em detrimento das

relações com o negócio e seus resultados, assumindo uma relação reativa com o

meio externo, agindo de maneira defensiva, apresentando em sua essência uma série
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de conhecimentos básicos de Administração embora não agregue a esses os

conhecimentos das ciências do comportamento.

"A reengenharia sem reeducação empresarial pode não ser mais que o

velho taylorismo insepulto até hoje, ressurgindo com toda a força, em roupagem

renovada." (Matos, 1994)

Para esse autor a Reengenharia apresenta-se como um processo adotado em

desespero, desconsiderando-se a cultura organizacional, desacreditando do poder da

motivação da liderança bem estruturada e dos ideais participativos, o que gera um

clima organizacional baseado na desconfiança e na desmotivação, causando na

empresa condicionantes autocráticos e inibidores da capacidade de decidir,

conduzindo à inércia e ao excesso de burocracia que se refletem na ineficácia dos

processos.

Embora várias críticas sejam feitas a Reengenharia, não podemos deixar de

reconhecer que o sentido tradicional da gerência sofra profunda modificação, sendo

caracterizado pela função de instrutoria, devendo ser o gerente o principal fator

motivador da adesão dos empregados nos processos de mudança, possuindo o

mérito de desviar a atenção da eficiência burocrática para a crítica radical sobre os

processos, buscando desenvolver aquele que atenda as necessidades do cliente.

Um dos grandes desafios que cabe as empresas que adotam a Reengenharia

por metodologia de mudança é o de conscientização sobre a necessidade de
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mudança por parte dos parceiro internos e externos para a adesão no processo, sendo

amplamente divulgadas as metodologias a serem empregadas.

EMPOWERMENT

O empowerment se apresenta complementando o princípio filosófico da

Reengenharia sob as relações de poder e autoridade; o empowerment significa

literalmente dar poder , autonomia aos empregados para diagnosticar, analisar e

propor soluções para os problemas da empresa sob a coordenação e incentivo dos

gerentes.

As estruturas mais enxutas decomposta em poucos níveis hierárquicos,

requerem dos empregados muita criatividade e iniciativa, ocorrências que dependem

profundamente da autonomia e do poder para decidir. A premissa básica para o

empowerment é a restruturação da informatização, que possibilita o acesso de todos

ao conhecimento, baseada no autodesenvolvimento continuado.

A informatização passa a ser um processo tão importante quanto os recursos

humanos, financeiros e tecnológicos. É a administração dos processos em empresas

que tendem a transformar em áreas virtuais a contabilidade, a administração de

pessoal, a produção, compras etc. Não se trata apenas de simples sistematização da

área de processamento de dados, é a democratização da informação dando suporte

aos processos de empowerment capacitando a todos operarem de forma participativa

no planejamento organizacional, resultando no processo denominado downsizing,
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que tem por objetivo otimizar os processos organizacionais associando-os à

restruturação administrativa, ao achatamento das estruturas organizacionais, ao

aumento das responsabilidades e do poder de ação dos indivíduos, através do acesso

às informações e sobre as estratégias organizacionais, desenvolvendo o conceito de

descentralização do poder e exigindo um comportamento individual comprometido

com os resultados alcançados.

Na realidade temáticas como empowerment, downsizing, rightsizing,

reengenharia, achatamento estrutural, terceirização, complementam-se e

traduzem-se enquanto uma premissa maior pela busca da qualidade e da

produtividade necessária à sobrevivência em cenários futuros marcados por uma

concorrência direta e um consumidor exigente e consciente dos seus direitos.

A QUALIDADE POR FILOSOFIA

Qualidade é a ênfase de todos os processos adotados e a base de toda a

filosofia e ética que tem revisado a posição do ser humano dentro e fora dos limites

organizacionais, abrangendo a qualidade do produto e a qualidade de vida do

trabalhador, do relacionamento da sociedade com a organização, quer essa relação

se materialize na relação com o cliente, com o fornecedor ou os parceiros do sistema

produtivo, visualizando-os enquanto colaboradores, desenvolvendo relações que

transcendem ao imediatismo oriundo do materialismo a favor de uma sociedade

mais humanizada.
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A qualidade é acima de tudo uma condição ética que envolve a valorização do

indivíduo na posição de colaborador de uma sociedade que transcende os limites

organizacionais. Esses princípios éticos se traduzem por um compromisso da

empresa em satisfazer os anseios do cliente quanto à utilização dos produtos, através

da redefinição de seus processos; combatendo a burocracia e a fragmentação

excessiva das tarefas; projetando com clareza a missão e expectativas da

organização sobre o futuro; combatendo os custos altos através da eliminação dos

desperdícios; desenvolvendo a capacidade de autoavaliação que capacite cada

empregado a diagnosticar e solucionar os seus motivos de erros, valorizando o

trabalho de equipe e o partilhamento dos resultados alcançados, o benchmarking, a

criatividade e o aprimoramento contínuo; e a não aceitação dos limites para a

procura da excelência.

A filosofia da qualidade além de congregar várias metodologias, representa os

ideais éticos refletidos pela sociedade pós-moderna, em busca da conscientização

sobre a necessidade de sobrevivência das organizações em conciliação com a

necessidade de sobrevivência da própria espécie humana.

A qualidade enquanto um processo metodológico se define por inter-

relacionar alterações estruturais com alterações comportamentais, que devem ser

aferidas pela satisfação expressa pelos clientes, empregados e fornecedores em

relação aos custos e aos prazos, a qualidade do produto, a qualidade dos

relacionamentos interpessoais (clima organizacional positivo), a preocupação e os

cuidados relacionados à segurança e a coerência com a ética definida pela sociedade

maior. Independentemente dos modismos comuns à administração, podemos
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perceber uma coerência entre as principais metodologias e os processos abordados

na atualidade pelas empresas, alterando as relações mantidas entre estas e seus

colaboradores, modificando o perfil da mão-de-obra.

"As mudanças tecnológicas desestruturam o trabalho ao nível micro, já que

alteram a natureza dos elementos construtivos das tarefas. Alguns desses elementos

são eliminados ou absorvidos pela tecnologia enquanto outros são diminuídos ou

mesmo ampliados. Já que esses elementos são alterados, a tarefa como um todo

também deve se alterar. "(Gonçalves, 1994, citando Ray Wild)

As alterações do perfil de mão-de-obra provoca a reavaliação sobre o papel

gerencial, exigindo também que a área de RH se restruture enfatizando os processos

de desenvolvimento de recursos humanos gerenciais como condição ao sucesso dos

programas de desenvolvimento organizacional.

Os gerentes em associação direta com a área de Recursos Humanos tornam-se

os elementos propiciadores do processo de transformação da organização,

independente de qual metodologia seja utilizada, requerendo a revisão dos papéis até

então assumidos por estes nos modelos mecanicistas.

Concluindo que esses dois personagens, gerentes e profissionais de Recursos

Humanos, são os protagonistas do processo de desenvolvimento das organizações,

nossos estudos se concentram em procurar definir os valores, comportamentos e

atitudes requeridos por estas novas abordagens administrativas apresentadas, no

sentido de ampliar o leque das possibilidades de intenções desses atores, geradores
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de comportamento consonantes com a evolução do contexto organizacional. O

capítulo 4, a seguir, explora mais detalhadamente, as relações entre valores, atitudes

e comportamentos.
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Capítulo 4

VALORES, ATITUDES E COMPORTAMENTOS

"As mudanças nas novas tecnologias, nas ciências, nas técnicas gerenciais,

nos processos industriais, nas estruturas organizacionais e na consciência política

exigirão transformações radicais em muitos comportamentos e atitudes. "(Oliveira,

1997)

Destacamos a posição de Milton de Oliveira para ressaltarmos a importância

do momento de transição em que se encontram as organizações brasileiras no que se

refere aos valores, atitudes e comportamentos requeridos frente à nova visão

organizacional, gerada pelo fenômeno da globalização.

A principal variável de todas as metodologias que vem sendo desenvolvidas

no contexto organizacional é a associação da revisão estrutural apoiada na revisão

dos processos, que objetiva uma relação 'homem x sociedade x organização

baseados em valores diferentes dos adotados anteriormente.

"No que se refere às organizações empresariais, as quais devem ser vistas

como construções sociais, ao mesmo tempo sujeito e objeto em um mundo em

transformação, todas estão sendo afetadas de algumaforma pelasforças que hoje

modelam a economia mundial" (Vergara e Branco, 1995).
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Estas forças definem novos paradigmas para as relações produtivas e sociais,

exigindo que as pessoas, dentro e fora do contexto organizacional, revejam sua base

valorativa, objetivando uma maior consciência e um maior domínio de suas atitudes

e comportamentos.

Assim, o objetivo deste capítulo é a sondagem à luz dos estudos, da

pedagogia e psicologia, ligados à formação de valores, comportamentos e atitudes,

que elucidem o processo de interligação entre as variáveis determinantes do

comportamento humano, de forma a sustentar-nos na reflexão sobre o

comportamento gerencial requerido pelas novas abordagens administrativas, bem

como sobre as ações de desenvolvimento gerencial eficazes e eficientes que se

traduzam em efetividade positiva ao enquadramento das organizações à nova ordem

globalizante.

VALORES DO HOMEM INTEGRAL

Fleury e Shinyashiki (1995) procurando uma definição de valor citam

Kenckholin, F. (1961):

"... são princípios complexos e ordenados (rank-ordered) resultantes da

interação de três elementos, analiticamente distintos do processo de avaliação - os

elementos cognitivos, afetivos e diretivos - que dão ordem e direção para o fluxo

contínuo dos atos e pensamentos humanos comuns."
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Vivemos o paradoxo de uma sociedade que exige o desenvolvimento da

personalidade do indivíduo, enquanto um "ser que detém características de

globalidade requeridas pela pós-modernidade, ao mesmo tempo que observa a sua

necessidade de reconhecimento enquanto ser integral, mente, corpo e espírito. O "ser

integral' requer a consideração em igualdade de importância dos aspectos

relacionados à emoção e à razão, colocando-os como interdependentes e

complementares.

"Assim como as ciências têm questionado seus postulados básicos e criado

novos paradigmas, nós que trabalhamos com organizações também teremos de

rever algumas posturas. A física moderna questiona o clássico conceito de

objetividade e nós ainda aceitamos um de seus corolários; o primado da razão.

Dentro da moderna visão de globalidade precisamos valorizar igualmente os

aspectos afetivos e emocionais do comportamento pois, a razão é apenas uma das

muitas dimensões do humano." (Oliveira, 1997 p. 113)

Em seu livro, "A Terceira Onda", Toffler explicita essa transformação dos

valores requeridos pela nova ordem globalizada, enfatizando o comprometimento

daqueles que vivenciam esse processo de transformação das organizações na revisão

e redefinição dos novos valores exigidos socialmente.

"...não podemos transformar todos os nossos veículos de comunicação e

esperar que permaneçamos intactos como pessoas.

Nos novos veículos de comunicação não nos dão nacos inteiramente

formados, mas lascas quebradas e blips de fantasias. Em vez de nos darem uma
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seleção de identidades coerentes entre as quais escolher, exige que montemos uma

peça: um "eu" configurativo ou modular."

A posição enfatizada é observada na prática de vida das pessoas que tendem

cada vez mais buscar um equilíbrio entre o seu meio interno e externo, objetivando a

eliminação dos conflitos gerados quando sua base de valores não corresponde aos

valores sociais existentes.

Observa-se na atualidade uma crescente busca do homem pelo

reconhecimento de sua dimensão interna, gerando em toda a sociedade um novo

paradigma, composto de novas regras de conduta, que propiciem o equilíbrio mais

satisfatório entre o seu meio interno e externo; equilíbrio este conseqüente da

eliminação dos conflitos naturais decorrentes da incompatibilidade existente entre

seus valores pessoais e do meio social em que esteja operando.

PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE NOVOS VALORES (OU PARADIGMAS)

As regras sociais de conduta definidas pela sociedade maior são trabalhadas e

sustentadas em grupos pequenos e íntimos de características familiares,

empresariais, religiosas etc...

"Novas regras de conduta para as condições do paradoxo global estão

começando a surgir. Essas regras novas se baseiam em novas expectativas da

conduta e do comportamento individuais. Novamente, partimos dos protagonistas
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menores do mundo afim de criar as novas regras para a ordem econômica global

em expansão." (Naisbitt, 1994)

A forma como os valores sociais eram definidos anteriormente continuam

sendo válidas, exceto pelo processo de comunicação global que explicita

rapidamente e amplamente as rupturas com os padrões preestábelecidos sobre a

conduta ética e moral.

"... no passado, quando uma conduta contrária à ética era revelada, os

cidadãos impunham sanções e instituíam sistemas para dissuadir terceiros de

cometer ações similares... Hoje assistimos o desenrolar dos eventos em tempo

real... a tecnologia das comunicações aumentou o poder do indivíduo e das

comunidades através do acesso instantâneo a todas as espécies de informações.

Com esse acesso vem a responsabilidade." (Naisbitt, 1994).

Assim, indivíduos e organizações têm revisto seus valores e automaticamente

interferido nos valores sociais globais, como um circuito fechado onde a energia

emanada pelo elemento individual alimenta o complexo social e retorna a esse

indivíduo obrigando-o ao repensar constante de seus valores.

Shinyashiki e Fleury (1995) referenciam o trabalho de Rhinesmith citado por

Adler (1986:11) sobre a orientação de valores, relacionando-o à condição comum ao

ser humano, independente das características demográficas, organizacionais e

culturais em que o indivíduo esteja inserido.
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a) "Há um número limitado de problemas humanos básicos, para os quais

todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares devem encontrar

alguma solução;

b) Existe um número limitado de alternativas para tratar com estes

problemas;

c) Todas as alternativas estão presentes em todas as sociedades, em todos

os tempos, mas algumas são preferíveis às outras;

d) Cada sociedade tem um perfil dominante de orientações de valor e,

além disso, inúmeros perfis alternativos e variações;

e) Tanto no perfil dominante quanto nas variações, existe uma ordenação

de preferências pelas alternativas; e

f) Nas sociedades que estão mudando, a ordem de preferência não é clara".

(Shinyashiki e Fleury, 1995)

Com base nestes pressupostos, estes autores associam a definição dos valores

sociais a partir das dimensões observadas sobre: a natureza humana; as constatações

básicas sobre o homem enquanto bom ou mau; - mutável ou não; e sua relação

intrínseca com a natureza enquanto elemento que interfere e sofre as conseqüências

desta na busca da harmonia necessária à sua sobrevivência.

A transitoriedade da vida humana, determinando que o homem tenha uma

relação com a variável tempo marcada valores filosóficos que a sociedade apresenta,

conduzem as atitudes do ser em sua relação com a natureza e com os demais da sua

espécie, podendo-se distinguir três subdivisões desta dimensão relacionai:
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Posições

Individualista

Colateral

Hierárquica

ou linear

Comportamentos

"valorizam o bem estar pessoal sobre o do grupo"

"as metas ou o bem-estar do grupo lateralmente prolongado têm

prioridade para os indivíduos. Neste caso, o grupo é considerado

moderadamente independente de outros grupos assemelhados e a

questão da continuidade através do tempo não é crítica."

"0 linear enfatiza a hierarquia e a tradição como base da

autoridade. 0 linear se define como membro de um clã ou

comunidade e considera o bem-estar coletivo mais importante."

Não se pretende contudo afirmar que os valores dominantes não coexistam,

sofram interferência e interfiram nos valores variantes permitidos e necessários à

formação de um paradigma través do qual os membros do grupo irão julgar, sentir,

perceber e gerirem suas atitudes.

São os valores variantes que irão gerar perfis que reflitam as culturas

organizacionais nacionais baseados nas características demográficas peculiares aos

empregados e gerentes de determinado tipo de organização, bem como a influência

de seu mercado, levando seus recursos humanos a atitudes mais ou menos pró-

ativas, criativas, empreendedoras e de estruturação do processo decisório

centralizado ou descentralizado.
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VISÕES SOBRE ATITUDES E COMPORTAMENTOS

A visão tridimensional desenvolvida após a década de 50 sobre a atitude,

enquanto a conjugação de crenças ou valores (cognição), sentimentos (afeto) e ação

(conação), reforça a relação direta entre atitude e comportamento.

Observa-se entretanto uma dificuldade em se medir todas as variáveis

relacionadas com o processo atitudinal, sendo a mais observada a variável

relacionada ao afeto sobre um objeto, pensamento ou pessoa, por demonstrar

reações quase sempre inconfundíveis de apreço ou rejeição. A maioria dos

estudiosos prendem-se às experiências que observam tais reações procurando

precipitadamente definir o comportamento apenas através destes fatos, ignorando ou

menosprezando a interligação dos demais fatores no comportamento do indivíduo.

Outros cientistas do comportamento observando as ações, procuravam definir

o comportamento individual como um conjunto de ações medidas e/ou observáveis,

ficando o fator relacionado à cognição quase sempre analisado superficialmente ou

se prendendo a processos formais de avaliação do conhecimento adquirido pela

educação formal, como se essa fosse a componente máxima dos valores

pertencentes a cada indivíduo.

A psicologia social, deflagrada no contexto organizacional no início dos anos

70 frustra a maioria dos estudiosos que crêem na relação atitude-comportamento

como sendo de grande significância, observando-se recentemente que esta relação

contínua a suscitar grandes interesses, embora as preocupações da atualidade não se
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prendam mais a determinar se as atitudes predizem comportamentos, mas sim

"quando" predizem.

Lima e d'Amorim (1986) citam Ajzem e Fishbein : '... a adoção de um

enfoque tridimensional contribuipara que os trabalhos ligados à atitude nãofaçam

nenhuma distinção entre crenças, sentimentos e intenções e às vezes até

comportamentos observáveis, tratando-os, todos, como medidas indicativas de

"atitudes". Complementam dizendo que "... a atitude é somente um dentre vários

fatores que influenciam o comportamento."

Assim as inconsistências entre atitudes e comportamentos são justificadas por

outras variáveis. Os elementos cognitivo, afetivo e cognativo se interrelacionam para

definição do conceito de atitudes embora guardem distância entre si. As crenças são

definidas pelo conjunto de informações a respeito do objeto da atitude, relacionando

a este um atributo. Podem, então, estarem pautadas em conceitos, eventos,

comportamentos etc, enquanto os atributos são constituídos por qualidades,

conseqüências, características etc... definindo os valores que cada atitude congrega.

Desta forma, a "intenção" é traduzida pelo propósito do indivíduo para

desempenhar um comportamento que, necessariamente, dentro deste enfoque, se

referem a ações possíveis de serem observáveis, medidas e analisadas.

Conclui-se que a atitude está relacionada ao conjunto de "valores" sobre o

objeto em questão, bem como ao conjunto de "intenções" associadas a este. Estando

cada intenção associada a um comportamento correspondente, o indivíduo assume



Dissertação de Mestrado - Andréa Bittencourt 73

atitudes relacionadas ao padrão geral de comportamentos vinculados ao objeto em

foco.

A observação da intenção apresenta-se, desta forma, como a melhor variável

para se prever o comportamento, sendo esta predeterminada pelas pressões pessoais

e sociais sofridas pelo indivíduo. As pressões de ordem pessoal são resultantes do

processo de avaliação que o indivíduo exerce sobre a tomada de atitude, avaliação

esta pautada nas crenças e valores pessoais sobre determinado objeto e/ou

comportamento desempenhado. As pressões sociais estão associadas ao

comportamento dos demais elementos do grupo social ao qual pertence o indivíduo

para que este assuma ou não determinado comportamento.

COMPORTAMENTOS E RESULTADOS

Segundo Lima e d'Amorim (1986), comumente se observa confusão entre

comportamento e a resultados gerados por esses. Procurando estabelecer a relação

entre eles, definem:

"Os resultados, além de serem compostos por vários comportamentos,

podem incluirfatores alheias à ação do indivíduo. Centro de destaque é dado entre

"ações simples e categorias comportamentais"".
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Os resultados têm sua ocorrência facilmente determinada reduzindo-se quase

sempre a uma ação isolada enquanto o comportamento é composto por uma série de

ações simples que se conjugam, demonstrando um comportamento único.

Desta forma, os indivíduos apresentam um comportamento social pautado nas

implicações que suas ações acarretarão para si e os demais membros da sociedade,

enquanto esta reage às ações do indivíduo pautando-se nas conseqüências que o

comportamento isolado acarreta sobre o grupo.

O elemento considerado pela sociedade com um comportamento inadequado,

gerado pelo conjunto de ações não consonantes com os valores e crenças desta, é

pela mesma isolado. Este elemento terá que, na medida do possível, adequar seu

comportamento ao do grupo social a que pertence ou se marginalizar do mesmo.

"... uma certa espécie de comportamento será repetido ou não - isso

depende, em grande parte, do tipo de reforço que esse comportamento tenha

recebido antes.(...) o comportamento é moldado e mantido por suas

conseqüências". (Reich e Adcock, 1976 p.22, citando Skiner)

PROCESSO CONSTRUTIVO DOS VALORES INERENTES AO HOMEM x

VALORES SOCIAIS)

O processo avaliativo sobre as conseqüências de seus atos é elaborado pelo

indivíduo sobre a base conceituai de valores que este tem, formada por seus
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conceitos pessoais e conceitos sociais. Não necessariamente os conceitos sociais

correspondem exatamente aos conceitos pessoais do indivíduo, porém suas atitudes,

que permitam sua convivência em sociedade, necessariamente deverão guardar um

certo equilíbrio entre as bases valorativas.

Os valores atribuídos as conseqüências são o que determinam o processo de

decisão em assumir qualquer atitude ou conjunto de atitudes que representem um

comportamento.

Reich e Adcock (1976) citam o conceito de Jones e Gerard sobre valor -

"Qualquer estado ou objeto singular que o indivíduo se esforça em obter, do qual

procura acercar-se, elogia, adota, voluntariamente consome, incorre em despesas

para adquirir, constitui um valorpositivo ...Os valores animam apessoa, fazem-na

movimentar-se em seu meio, porque definem as suas ações atraentes e repelentes...

um valor expressa uma relação entre os sentimentos emocionais de uma pessoa e

determinadas categorias cognitivas."

Visto dessa forma, a idéia que construímos de valor seria próxima a um

banco de dados de informações relativas à qualidades positivas ou negativas,

retroalimentadas por informação decorrentes do relacionamento social do homem.

Grande parte desse "banco de dados" é sem dúvida adquirida pelo indivíduo no seu

processo de sociabilização, embora experiências recentes nos demonstrem que

existem expressões emocionais inerentes a esse processo.
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Em seu livro "Inteligência Emocional", Daniel Goleman baseia suas

afirmações nos estudos realizados pela Universidade da Califórnia, em São

Francisco, por Paul Ekman sobre emoções básicas, inerentes a qualquer ser humano,

independente de grupo social ou acesso a informações de caráter elaborado. Dessas

emoções básicas, como o medo, a ira, a tristeza e a alegria, surgem outras emoções

"resultantes de suas combinações, variações, mutações e matizes." O

reconhecimento destas emoções básicas como sendo inerentes ao ser humano,

independente da cultura que o cerca, conduzem a deduções sobre a existência de um

processo biológico de programação do cérebro para detectar e reagir diante de

situações comuns pelas quais todos da espécie estão expostos.

"Essa universalidade das expressões faciais da emoção provavelmente foi

notada pela primeira vez por Darwin, que a viu como indício de que as forças da

evolução haviam gravado esses sinais em nosso sistema nervoso central." Desta

forma, "emoção se refere a um sentimento e seus pensamentos distintos, estados

psicológicos e biológicos e a uma gama de tendênciapara agir." (Goleman, 1995)

Os sentimentos estão em parte relacionados a pensamentos de valor

consciente sobre determinada ocorrência e de outra forma a um processo psico-

biológico decorrente da evolução da espécie. Jung, com a teoria do inconsciente

coletivo, apresenta do ponto de vista da psicologia uma teoria similar, onde cada

indivíduo seria um "terminal" ligado à "rede" psicológica da humanidade, embora

não detenha conscientemente o controle de acesso a essa enorme base de dados. O

inconsciente aciona esse acesso, instintivamente, em momentos de pressão, trazendo
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ao indivíduo informações elaboradas através dos milênios no qual o homem vem

evoluindo.

O valor atribuído a uma ocorrência tem uma base cognitiva adquirida pelo

processo de sociabilização e outra emotiva, adquirida pelo processo de evolução da

espécie e armazenada no inconsciente. Quando da ocorrência de um fato, uma parte

do nosso cérebro acessa esse banco de dados, trazendo a emoção que existe

armazenada e nem sempre consciente. Goleman, 1995 ilustra suas afirmações com

um caso clínico onde o paciente, em decorrência de uma cirurgia para extirpar um

tumor cerebral, sofreu uma mudança de personalidade radical. Por considerarmos o

caso Elliot esclarecedor das relações entre a base cognitiva e afetiva do indivíduo no

processo atitudinal, o transcrevemos a seguir.

Caso Elliot

"O tumor de Elliot, um pouco atrás da testa, era do tamanho de uma laranja

pequena; uma cirurgia extirpou-o completamente. Embora a operação fosse

declarada um sucesso, as pessoas que conheciam bem Elliot diziam depois que ele

não era mais o mesmo _ sofrerá uma drástica mudança de personalidade. Antes

um bem-sucedido advogado de empresa, não mais conseguia ficar num emprego.

Malbaratando as economias em investimentos infrutíferos, viu-se reduzido a morar

num quarto na casa do irmão.
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Havia um padrão intrigante no problema de Elliot. Intelectualmente, ele

continuava brilhante como sempre, mas empregava seu tempo de uma maneira

terrível, perdendo-se em detalhes sem importância; parecia ter perdido todo senso

de prioridade. As censuras nãofaziam diferença;foi despedido de uma sucessão de

empregos legais. Embora extensos testes intelectuais nada constatassem de errado

com suas faculdades mentais, ele mesmo assim foi procurar um neurologista,

esperando que a descoberta de um problema neurológico lhe obtivesse os

benefícios de invalidez a que sejulgava com direito. De outro modo, a conclusão

parecia ser de que era apenas alguém se fingindo de doente para não ter que

trabalhar.

Antônio Damasio, o neurologista a quem Elliot consultou, ficou

impressionado com um elemento ausente no repertório mental dele: embora não

houvesse problema algum com sua lógica, memória, atenção ou qualquer outra

capacidade cognitiva, Elliot era praticamente indiferente ao que sentia em relação

ao que lhe acontecia. Mais impressionante ainda, podia narrar osfatos trágicos de

sua vida com total frieza, como se fosse um observador externo das perdas e

fracassos de seu passado _ sem o menor tom de pesar ou tristeza, frustração ou

raiva, com a injustiça da vida. Sua própria tragédia não lhe causava sofrimento;

Damasio sentia-se maisperturbado com a história dele do que elepróprio. "

Intelectualmente esse indivíduo não apresentava nenhuma modificação,

porém sua capacidade decisória se alterava assustadoramente, impedindo-o de

decidir sobre questões simplórias, o que evidenciava a falta de comunicação entre a

sua base cognitiva e afetiva para agregar valor as diferentes opções a ele
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apresentadas, tornando-o indiferente a qualquer alternativa, incapacitando-o a

decidir.

"A origem dessa inconsciência emocional, concluiu Damazio, fora a

remoção, junto com o tumor no cérebro, dos lóbulos pré-frontais de Elliot. Na

verdade, a cirurgia cortara várias ligações entre os centros inferiores do cérebro

emocional, sobretudo a amígdala e circuitos relacionados e as capacidades de

pensar do neocórtex. O pensamento de Elliot tornara-se igual ao de um

computador, capaz de executar todas as etapas no cálculo de uma decisão, mas

incapaz de atribuir valores às diferentes possibilidades." (Goleman, 1995)

A racionalidade, o aspecto cognitivo de uma decisão não tem nenhuma

importância se não houver ligação com os conceitos valorativos expressos através

dos sentimentos; a forma como sentimos determinada ocorrência é que define o

valor maior ou menor, bom ou ruim, que esta nos dá de equilíbrio interno, retirando-

nos do estado de tensão gerado pela necessidade de decisões diante das alternativas

relacionadas as ocorrências.

A base cognitiva ou racional torna-se "cega" sem a interrelação com o

sentimento, que tem uma fluidez mais dinâmica, necessariamente não requerendo

um acesso consciente às informações armazenadas. A essa fluidez, que nem sempre

nos permite relacionar com exatidão o sentimento a uma ocorrência passada,

denominamos intuição, associando a esse termo uma característica mágica,

sobrenatural, por se tratar de uma ocorrência pouco explicada pelos parcos recursos

da ciência.
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"Para Jung, o pensamento e a sensação são conscientes. O sentimento pode

ser consciente ou inconsciente, enquanto a intuição é inconsciente. Consciência é a

representação dos conteúdos psíquicos do "eu", entendido este como complexo de

representações que constitui o centro do campo consciente do indivíduo, enquanto

inconsciente são as referências do "eu" não percebidas por ele como tal. Por

outro lado, o pensamento e o sentimento são funções racionais, porque se

caracterizam pela primazia dasfunções racionais ou de julgamento. A sensação e

a intuição são irracionais, porque se baseiam não em juízos racionais, mas na

intensidade da percepção. "(Vergara, 1991)

O indivíduo ao tomar decisões procura alcançar a consistência cognitiva, o

que o conduz a busca de informações caracterizadas pela precisão e riqueza de

detalhes, que reforcem ou combatam seus valores expressos através dos sentimentos

ou intuições sobre uma ocorrência específica.

"A busca da consistência cognitiva é motivada pelos sentimentos gerados

pela inconsistência; quanto mais conscienteforem as contradições e a imagem que

o indivíduo elabora de si, provavelmente mais esse procurará ajustar os seus

conceitos e valores, o que acarretará um processo de mudança de atitude e

comportamento, "tradicionalmente" é aceito o ponto de vista de que qualquer

incoerência nas cognições motivará a mudança". (Reich-Adcock-1976)

Assim, embora haja uma resistência natural do homem à mudança de atitude

e comportamento, na medida em que as conseqüências tragam um estado de

desconforto ao indivíduo, obrigam-no a revisão de seus valores
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A capacidade avaliativa do indivíduo sobre seu comportamento sem dúvida é

fruto de sua interação social e se caracteriza por um processo comumente usado

para descrição de qualquer objeto relativo ao seu meio externo.

"O nível de estruturação lógica dos indivíduos componente de qualquer

grupo, dessa forma, constitui a infra-estrutura dos fatos sociais. Os fatos

sociológicos, pois, tais regras, valores, normas, símbolos etc. de acordo com este

posicionamento, variam de grupo para grupo, de acordo com o nível mental médio

daspessoas que constituem o grupo'\(Mizükami, 1986)

No caso de Elliot, Goleman afirma que o médico que o examinava se

impressionava com a frieza com que este expunha sua situação sem nenhum traço

de emoção. O próprio médico apresentava sinais emocionais mais evidentes que ele

próprio. Sua capacidade cognitiva o capacitava a descrever tecnicamente e friamente

os fatos. A falta de emoções caracterizava também uma falta de valor sobre as

ocorrências. Assim, nas pessoas normais, ao descreverem seu comportamento, é

inevitável sentirem emoções e são essas emoções que lhes traduzem os valores que

suas atitudes e comportamentos têm para seu equilíbrio interior.

"Rosemberg afirma que a aquisição e a mudança de atitude compõem-se de

dois processos distintos, na medida em que um pode modificar o componente

afetivo resultante numa mudança do componente cognitivo e vice-versa. "(Citação

de Reich e Adcock ,1976, sobre Rosemberg, M.J., (1956) Cognitive structure of

attitudinal affect. Journal ofAbnormal Social Psychology 53:367-72.105, 114).
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Esses autores citam ainda Katz para enfatizar a função expressiva de valor

para o indivíduo decompondo-a em 3 principais aspectos:

a) "confere expressão positiva aos valores centrais do indivíduo e a sua

identidade;

b) facilita a definição do conceito do eu do indivíduo;

c) se um indivíduo entra em contato com um grupo, por acaso ou

intencionalmente, em geral adotará e internalizará os valores desse grupo e

a expressão desses valores servirá para ajudá-lo a relacionar-se com o

grupo".

Assim, compondo cada atitude, observamos um componente cognitivo e um

afetivo e uma tendência para atuação referindo-se em parte ao estilo pessoal de cada

indivíduo e também ao modo como essa atitude em determinado grupo e

circunstância irão repercutir sobre o valor atribuído pelo grupo ao elemento

individual atuante.

"...toda atividade do ser humano implica a consideração de duas variáveis:

inteligência e afetividade. O desenvolvimento da inteligência implica, portanto, em

desenvolvimento afetivo. A afetividade e a inteligência são interdependentes, não

havendo autonomia de uma sobre a o«íra.(Mizukami,1986)

Obviamente a função que essa atitude preenche para o indivíduo tem caráter

idiográfico, pois sua função pode variar em relação direta ao número de indivíduos

analisados. Essa incoerência intrapessoal de valores e comportamentos sofre porém
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constante pressão do grupo, que tende a objetivar a homogeneização dos

comportamentos íntrapessoais.

Predizer o comportamento individual específico, baseado apenas no

conhecimento sobre os valores e comportamentos já apresentados em situações

anteriores é sem dúvida uma situação de risco, porém com base nas intenções do

indivíduo em determinado contexto podemos definir com uma margem de erro

quase insignificante quais as atitudes e quais os valores que o orientam seu

comportamento. Baseando-nos no componente afetivo de cada atitude podemos

observar o comportamento de aproximação ou repulsa sobre o objeto em questão.

O resultado da análise do processo de ação e reação do indivíduo sobre o

objeto organizacional é o alicerce de todo processo de desenvolvimento

comportamental, que tem por objetivos a internalização de padrões provenientes do

grupo no comportamento individual. Para eficácia desse processo é primordial que

cada indivíduo tenha constituída sua auto-imagem pois a tendência da incorporação

dos valores e atitudes de forma submissa, sem gerar conflito interno, tende a ser

passageira e não garante a persistência do comportamento desejável. Observamos

este fenômeno em programas de desenvolvimento organizacional que tendem a

provocar uma grande transformação da estrutura da empresa e poucos cuidados com

os processos de transformação comportamental. Esses programas

caracteristicamente preocupam-se, no que se refere a mudança comportamental,

com a definição de regras de conduta baseadas no perfil ideal de empregado, o que

não raramente resulta no cumprimento dessas regras ceder espaço no tempo aos

comportamentos anteriores.
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Uma das razões elementares para que isto ocorra é a falta de padrões mais

definidos sobre as recompensas individuais associadas às mudanças

comportamentais. Poucos desses programas revêm a relação empresa-empregado em

sua forma mais elementar, de troca de trabalho por atendimento de necessidades

individuais ou recursos para tal, tornando as mudanças de atitudes um discurso

vazio para o empregado pois não está baseado nas atitudes do comportamento

intencional - que conseqüência positiva a mudança de atitude me acarreta? - Veja

o indivíduo espera resultados sobre sua mudança atitudinal não só para a

organização como também para seu contexto individual. Os aspectos negativos de

alternativas de respostas a esse questionamento, como a ameaça de perda de

segurança no emprego, por si só não trará mudança permanente em seu quadro de

valores e conceitos pois se referem aos fatores higiênicos abordados por Herzberg.

Para se garantir a mudança comportamental de forma mais permanente, sem

dúvida devemos trabalhar sobre o aspecto de motivação, fazendo-se necessário um

estudo mais elaborado das políticas de Recursos Humanos definidas por cada

organização na adoção de quaisquer programa de Desenvolvimento Organizacional.

Sem tal esforço, qualquer investimento na restruturação e nos processos da

organização não mostrará consonância permanente nos indivíduos que compõem o

grupo organizacional.

Abordamos a seguir os valores preconizados pelas novas abordagens

administrativas, a ética do homem integral e a importância da consciência da

identidade individual na ação gerencial para a solidificação dos novos valores,

atitudes e comportamentos requeridos dos gerentes pelas organizações.
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VALORES PRECONIZADOS PELAS METODOLOGIAS ATUAIS

As modernas metodologias de Desenvolvimento Organizacional consideram

as organizações como sistemas abertos sujeito e objeto componentes de um sistema

social maior.

Diante das fortes e constantes interferências da globalização as organizações

apresentam na atualidade uma grande predisposição à revisão de suas estruturas e

processos. A adoção indiscriminada de metodologias desenvolvidas por culturas

externas, sem consideração pelo perfil gerencial nacional, tem comprometido os

investimentos elevados gastos nos últimos anos por essas empresas.

O fluxo intensivo do conhecimento, fornecido pela democratização da

informação, tem alterado a base cognitiva do gerente, refletindo em alteração da sua

base afetiva, determinando novo quadro de valores sobre os objetos que o cercam,

objetos estes em constante processo de mutação. As transformações são tão rápidas

e contínuas que trabalhos validados sobre o tema tendem a se tornarem obsoletos

caso busquem resultados concretos e determinantes sobre o comportamento

gerencial.

Cada vez mais as ações de Desenvolvimento Gerencial tenderão a buscar o

específico, percebendo não só as organizações com peculiaridades que requerem

tratamento diferenciado, como também os indivíduos que as compõem.

As novas tendências da Administração exigem do gerente uma posição menos

executora e mais orientadora e dinamizadora das forças elementares de seu grupo de
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trabalho, exigindo o desenvolvimento de atitudes e valores coerentes com as

necessidades organizacionais que se deparam com cenários futuros imprevisíveis

como nunca antes observamos.

"Enquanto no passado a competência gerencial estava associada aposse de

habilidades específicas, ela agora parece envolver muito mais. Incluindo o

desenvolvimento de atitudes, valores e visões de mundo, ela deve permitir aos

gestores aprender e lidar com uma grande variedade de forças dentro e fora de

suas organizações, assim como desenvolver habilidades operacionais.

Considerando-se que a capacidade das organizações responderem às

demandas hoje posta pelo ambiente de negócios está internamente associada às

competências de seus gestores, é fundamental que sejam identificadas as

competências gerenciais atualmente requeridas."( Vergara e Branco, 1995)

As organizações têm adotado modelos, de gerência organizacional flexíveis,

com coordenação horizontal e descentralizada, tornando cada unidade o mais

independente possível, operando quase que como um conjunto de organizações sob

a coordenação de uma central organizacional que se direciona a normatizar e definir

o planejamento estratégico que deverá ser assumido por todos. A comunicação

horizontal favorece a participação gerencial com um grau de autonomia maior no

processo decisório. O enriquecimento ocupacional estimula os indivíduos ao

desenvolvimento de suas potencialidades, exigindo novos valores, habilidades e

postura ética. O planeta começa a ressentir-se do uso abusivo de seus recursos,

exigindo que o homem desenvolva sua tecnologia para suprir e preservar seu

ambiente, garantindo o equilíbrio necessário à existência da espécie.
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"Há vasto consenso hoje na admissão de que há uma crise do sistema

central afetando todos os subsistemas, como o econômico, o político, o culto e o

religioso mundial, gerando um clima generalizado de instabilidade, risco e

violência. Em outras palavras, trata-se de uma crise civilizatória, vale dizer, das

formas de convivência até hoje vigentes do sentido de vida que os humanos haviam

se dado a si mesmos. Parece que as potencialidades presentes no paradigma que

orientou a trajetória das sociedades hoje dominantes se esgotam. Este paradigma

não produz mais vida e esperança. Sua reprodução é cada vez mais onerosa e

exige demasiadas vítimas humanas e ecológicas. Sua manutenção implica em

processo perverso de sacrificação cada vez mais voraz de vidas, nações, culturas e

de ecossistemas." (Boff, 1997)

Ao mesmo tempo que as organizações se voltam para o mercado global,

necessitam desenvolver em seus empregados um sentido de unidade de forma que

todos estejam responsáveis pelos resultados organizacionais, criando uma identidade

única. O papel gerencial se torna a variável mais importante da constituição do perfil

organizacional em sua relação com o universo externo em um mundo cada vez mais

sem fronteiras com processos de comunicação favorecedores de trocas de crenças e

valores, entre gerentes de diferentes nacionalidades. Ao mesmo tempo,

antagonicamente, cresce a necessidade da identificação e fortificação de sua base de

valores culturais próprios.

"A globalização é um fato que integra a diversidade cultural cruzando

fronteiras nacionais. No entanto, esse fenômeno não é unidimensional, ou seja,

pode ser abordado em diversos níveis e contextos. Dentre esses níveis destacam-se
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a estratégia, a estrutura e a cultura empresariais, bem como as características das

pessoas que nela operam. Isso quer dizer, pode existir uma empresa com estratégia

global mas sem cultura global, e pode haver uma empresa com culturas e pessoas

com mentalidades globais, mas com estratégias e estruturas no ambiente local."

fVersiani, 1995;

Os gerentes necessitam ser capazes de gerir os recursos organizacionais com

uma visão de compreensão sobre o negócio em nível mundial, saindo da dimensão

local e abrindo-se a uma dimensão em nível de potencialidade do produto,

tecnologia, oportunidade e concorrências globais.

A idéia de "times" ou "equipes" é a filosofia abordada nas modernas

tecnologias administrativas exigindo-se que estas sejam formadas de personalidades

com habilidades diversificadas, cabendo à gerência o papel de orquestração desses

recursos individuais de forma que a harmonia reflita-se em uma produção

caracterizada pela eficiência e eficácia organizacional. O grau de maturidade

requerida de todos os níveis organizacionais torna-se maior, sendo que ao gerente é

cobrada a responsabilidade de promover o desenvolvimento dos indivíduos do seu

grupo bem como o seu próprio.

"A mudança em direção à maturidade pode ser teoricamente bonita e

excitante, mas na prática implica comportamento que geralmente ameaça o

indivíduo: independência, autonomia, aumento da responsabilidade etc. (...) A

imagem de si vai se modificando abrangendo essas novas percepções. A mudança
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vai alcançando seu efeito principal: o indivíduo aprende-se a si mesmo como uma

pessoa mais apta e com possibilidades de enfrentar a vida." (Erthal, 1986)

Sem dúvida o grau de participação no processo decisório organizacional é um

dos aspectos valorativos de maior destaque no comportamento gerencial requerido

pela nova ordem mundial. Vergara e Branco defendem a formação de 3 vertentes de

valores gerenciais requeridos pela nova ordem.

"Talvez seja possível reunir os valores emergentes em três grupos. Apesar

dos riscos de simplificação excessiva, essa categorização pode ser útil na

ordenação de idéias. Inicialmente, verifica-se um conjunto de valores associados

ao desejo de maior participação pessoal, expressa pelo exercício de direitos e

responsabilidades. Um segundo grupo pode ser representado pelos valores

relacionados à plena realização do potencial humano, e o terceiro à busca de uma

simplicidade voluntária quanto à aquisição e ao uso de bens materiais.

Pelo que se pode verificar, esses valores estão orientados para uma

transformação pessoal e interior. Como denomina o Programa de Valores e

Estilos de vida do Instituto de Pesquisa de Stanford, trata-se de valores voltados

para o interior." (Vergara e Branco, 1995, citando Evans e Russell, 1992).

Notamos através de nossas pesquisas uma ênfase coerente com a visão desses

autores por parte dos consultores de recursos humanos gerenciais, embora estes

percebam que os valores relacionados a maior necessidade em participar do

processo decisório organizacional sejam também o principal dinamizador dos

valores relacionados ao desenvolvimento do potencial individual, do resgate de
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valores relacionados à simplicidade e a interiorização do homem que busca através

da revisão de seus valores a definição de uma ética básica para seu relacionamento

com um mundo caracterizado por miscigenações culturais fortes.

Justifica-se assim, o quantitativo de estudos sobre a ética desenvolvidos nos

últimos anos, como se está fosse uma questão inédita para o homem. Na verdade o

que há é uma redescoberta do tema, reportando esse homem a uma ética básica

relativa ao relacionamento da espécie com as reservas de sobrevivência do planeta.

Assim, as diversidades culturais cruzam em um ponto básico comum que é a

sobrevivência da espécie com qualidade de vida.

"A multiplicação das atitudes de transparência vai ser traduzida como uma

atitude eticamente correta. Eu acho que este é que deve ser o caminho de se buscar

a ética inerente ao homem, porque ela é inerente ao homem, não é? Nós, nossa

sociedade é que a ífe/w/7?ow."(Claudio Fortes - Debates sobre ética e negócios.

Julho/93).

A ÉTICA DO HOMEM INTEGRAL

A diversidade resultante da globalização comprova o interesse dos estudiosos

do comportamento na busca de libertar o indivíduo em relação aos desafios e

dificuldades que o afligem. A habilidade transpessoal que amplia o campo do

Behaviorismo, reporta a busca do homem integral abrindo espaço para uma visão

espiritualista do ser humano em maior profundidade.
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"A visão do homem segundo uma perspectiva integrada, que não aceita

dicotomias do tipo mente / corpo ou espírito / matéria. O ser humano passa a ser

considerado, portanto, como um todo de natureza física, intelectual, emocional e

espiritual." (Vergara e Branco, 1995)

Esse homem, para se expandir globalmente como o novo cenário mundial dos

negócios determina, deverá fortalecer-se diante de sua própria identidade,

integrando-a com os diversos papéis que lhe são cobrados pelo mundo pós-moderno.

A construção do "eu" integral baseia-se na reflexão sobre esses inúmeros

papéis sociais desempenhados por cada individuo, e é através do quadro de valores

constituintes da personalidade de cada indivíduo que este irá se relacionar

socialmente.

"Assim, os papéis sociais desempenhados pelos indivíduos conjugam uma

rede de significados para o indivíduo e para os outros, introduzindo-o em áreas

específicas do conhecimento, tanto no sentido cognoscitivo quanto no sentido de

normas, valores e mesmo emoções. Os papeis sociais constróem "identidades", ao

expressarem regras sociais, localizando os indivíduos em determinado mundo."

(Versiani, 1995)

A consciência ética do homem existe aguardando que este a desenvolva,

mediante e após o autodescobrimento, proporcionando o senso de responsabilidade e

a liberdade necessárias as decisões.



Dissertação de Mestrado - Andréa Bittencourt 92

Diversos caminhos deverá o homem percorrer para que a autoconsciência lhe

descortine as aquisições éticas indispensáveis à afirmação de si mesmo. A

introspecção, o amadurecimento psicológico e a autovalorização são apenas alguns

dentre tantos fatores necessários a que o homem se afirme pela ação bem

direcionada, propiciando a resistência para preservar-se na busca das metas que

estabeleceu para si e seu grupo social, amadurecendo a consciência ética sobre

questões de responsabilidades e deveres que o levem a transcendência de suas ações

gerenciais.

O perfil do ser realizado se reflete por sua pré-disposição pelo social,

canalizando a agressividade e a impetuosidade de que se vê possuído para superar

os impulsos ansiosos, em aprender a conviver com equilíbrio e em grupo, onde

prevaleça o sentido de respeito mútuo e a idéia de gerência enquanto orientadora

sem os resquícios de dominados e dominadores.

"Da mesmaforma que se verifica uma acirrada competição de base global,

pode se identificar no ambiente de negócios um nítido movimento de cooperação,

parceria, que configura novas relações entre as organizações e seusfornecedores e

concorrentes." (Vergara e Branco, 1995)

O senso de responsabilidade sobre o planejamento de suas ações cria as

condições para adoção de processos de trabalho que não exaurem no excesso, nem

amolentam na ociosidade, participando do esforço geral para seu progresso e o da

comunidade, dotando-se de um conceito lógico de tempo e oportunidade para a

realização de seus empreendimentos.
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A autoconsciência permite a aplicação de maneira salutar das experiências

passadas, planejando as novas com delineados programas resultantes da adição das

expectativas sobre situações futuras, da consciência vigilante e lúcida do que se

realiza, desenvolvendo suas potencialidades e controlando em graus mínimos

satisfatórios os seus pontos vulneráveis. O seu papel gerencial se redefine enquanto

coordenador das habilidades individuais do grupo para o alcance dos objetivos da

empresa, em detrimento de um papel anterior que tinha como característica básica a

supervisão direta e o controle das ações dos indivíduos sob sua responsabilidade.

O INDIVÍDUO E O PAPEL GERENCIAL

A conquista do "eu" integrado ao novo papel gerencial, coerente e sem

conflito instaurado, enseja maior soma de realizações, mais amplo campo de

criatividade e espontaneidade. A introspeção é um processo de condução da atenção

do indivíduo para dentro, para análise das possibilidades íntimas, para a reflexão do

conteúdo emocional e para meditação necessária ao desenvolvimento das forças

latentes e o clima emocional para a realização de cada ação em sincronismo com o

seu tempo, como um processo de just-in-time internalizado correspondendo as

necessidades expressas continuamente nas suas relações com o meio externo.

Na visão dos elementos pesquisados, esse homem-gerente tem sua

integralidade refletida no seu comportamento diário, guardando a introspecção como

um ato saudável e não como um vício ou necessidade de evasão da realidade.



Dissertação de Mestrado - Andréa Bittencourt 94

A medida que esse "gerente integral" se penetra, mais amadurece

psicologicamente, saindo da posição fictícia em que se esconde para assumir a sua

identidade e humanidade, caracterizando-se em seu comportamento a capacidade de

sentir e provocar a serenidade, a confiança, o vigor e a humildade. Comedido ou

atuando no contexto no qual está inserido, sem causar perturbação ou mesmo

perturbar-se, identifícando-se a cada passo com seu papel de liderança enquanto

supera o seu antigo papel de supervisão de grupo.

Amplia-se-lhe o senso de responsabilidade pela vida em todas as suas

expressões, tornando-o um ser ético em consonância com os agentes do progresso,

as edificações sociais e culturais, a qualidade de vida do planeta, a começar pela

qualidade de vida dos indivíduos sob sua coordenação. Paira nele uma compreensão

dos valores reais que o propelem a avançar no processo de sua transformação para

uma existência útil ao seu meio social, tornando-o parte ativa da comunidade que

passa a servir sem autoritarismo ou prejuízo emocional para si e os demais. É a

conquista da consciência sobre o domínio intelecto-moral, proporcionando uma

capacidade criativa e construtiva a favor do desenvolvimento da humanidade.

IMPORTÂNCIA DA IDENTIDADE NA AÇÃO GERENCIAL

A falta da identidade cria o indivíduo sem face, dissimulado com loquacidade

que obscurece as suas reais impressões. A identidade é, portanto, a individualidade

real, modeladora da sua vida, usufrutuária de seus atos e realizações. Nesse

turbilhão de forças que compõem as individualidades surge o grupo social com seus
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naturais conflitos de afinidades e interesses, das aspirações e trocas, e da

convivência compartilhada.

A psicologia social do passado enfatizava a posse como forma de gerar

segurança como se observa pelas abordagens de Maslow e Herzberg, traduzindo

grande parte da tranqüilidade do homem pela falta de preocupação em relação ao

seu presente e futuro. A sociedade resultante do industrialismo moderno mantinha

no patamar mais elevado, a ser alcançado por um indivíduo, o status e os recursos

financeiros caracterizando-se o indivíduo importante socialmente como aquele que

encontrava-se circundado pela organização dos recursos inerentes ao poder,

posicionando o homem à busca incessante do "ter", como se a vida se restringisse a

negócios e posições. O imediatismo substitui os legítimos valores da vida, gerando

uma subestimação dos códigos éticos e morais, das conquistas intelectuais

associadas às virtudes, por parecerem de menor importância num mundo

desenfreadamente consumista.

Na atualidade, o "ego" tende ao processo evolutivo, recuperando a relação

básica do homem com valores associados a autorealização, gerando um estado de

plenitude relativa diante da transitoriedade dos cenários organizacionais presentes e

futuros, na busca da realização pessoal, e de uma relação organização x sociedade

mais baseada nos valores da essencialidade humana.

" Levantamentosfeitos por Katz e por outros autores mostram que o ideal é

ter-se uma distribuição em que o uso das habilidades conceituais cresce à medida

em que se sobe na escala hierárquica, enquanto o uso das habilidades técnicas
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decresce nesta mesma direção. O uso das habilidades humanas deve se manter,

aproximadamente, o mesmo, independente da posição hierárquica. Apenas para

exemplificar, pode-se admitir a seguinte distribuição comopróxima do ideal:

Gerência-de-Topo

Gerência

intermediária

Supervisor

Técnicas

20%

35%

50%

Humanas

40%

40%

40%

Conceituais

40%

25%

10%

(Leitão,1995)

Tal afirmação encontra consonância com o ponto de vista dos consultores

entrevistados para este trabalho, que concordam na manutenção de valores

considerados "básicos" ou "universais" como componentes de perfis gerenciais,

independentemente de qual organização pertença esse grupo, como resultado da

globalização e do processo de concorrência acirrada. Ainda assim, são unânimes em

salientar a importância do tratamento individualizado, respeitando-se as

características peculiares a cada organização, rejeitando a idéia de modelos ideais

de organização.

"O nível de estruturação lógica dos indivíduos componentes de qualquer

grupo, dessa forma, constitui a infra-estrutura dos fatos sociais. Os fatos

sociológicos, pois, tais como regras, valores, normas, símbolos etc. de acordo com
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este posicionamento, variam de grupo para grupo, de acordo com o nível mental

médio das pessoas que constituem o grupo. "(Mizukami, 1986)

Embora, a identidade gerencial requerida pelas organizações reservem aos

valores essenciais do homem, associados às habilidades humanas relacionais, sua

ênfase principal, a identidade organizacional detém forte influência sobre o perfil

gerencial e individual, sofrendo por conseqüência interferência direta deste.

Sem dúvida a área de Recursos Humanos, apresenta-se neste contexto, como

a geradora das mudanças de valores, atitudes e comportamentos, sendo que para

cumprir efetivamente este papel encontra-se sobre profunda reestruturação de seus

próprios valores e comportamentos como veremos no próximo capítulo.
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Capítulo 5

O PAPEL DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

O papel de Recursos Humanos na visão tradicional de organização, formada

pela associação de recursos financeiros, materiais e humanos, direcionados para

execução de objetivos prefixados, muda de significado e significância no contexto

social pós-moderno. Reconhece-se atualmente não só a diferenciação dos recursos

humanos dos demais, como principalmente enquanto o mais importante fator de

composição do conceito de organização, sendo o dinamizador dos outros recursos.

"Ninguém é peça de engrenagem. Todos são pessoas que vão acionar as

engrenagens, que vão criar ou utilizar os instrumentos, em busca dos resultados

que a missão da empresa nos impõe." (Oliveira, 1994)

As organizações, enquanto partículas de uma organização maior que se

denomina sociedade, vêm assumindo a responsabilidade devida pela qualidade de

vida do ser humano dentro e fora de suas fronteiras. Dentre as mínimas atitudes

geradas pelas organizações neste novo papel que lhe é atribuído, destacamos os

programas de desenvolvimento da qualificação profissional dos recursos humanos.
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As fortes transformações por que passam as organizações modifica o conceito

de "gerência ideal" voltada a articular a organização em um cenário cujas mudanças

ocorriam em velocidade e intensidade moderada, para uma gerência capacitada a

articular mudanças e comprometida com os resultados organizacionais. Não mais

encarado como apenas um recurso mas sim como propulsor dos recursos

organizacionais, menos voltado para execução dos rituais burocráticos e permitindo

a autonomia técnica dos subordinados enquanto se apresenta como responsável

pelos resultados alcançados pela organização.

Sendo este elemento gerencial, considerado pelas modernas tecnologias de

administração como a mola propulsora de toda organização, a atividade de

desenvolvimento gerencial destaca-se como de extrema importância para a

dinamização de qualquer programa que esteja sendo adotado para efetuar mudanças

organizacionais.

As políticas de eficácia organizacional, que adotam os modelos abordados

inicialmente, têm por base a capacitação, motivação e comprometimento de seus

empregados com os objetivos organizacionais, exigindo planejamento e

investimentos, sem os quais se compromete a qualidade e a produtividade requerida

para a conquista de espaços cada vez mais concorridos junto aos clientes.

Na realidade o que surpreende mais nos programas adotados pelas

organizações na atualidade é a veemência com que se vem aplicando no cotidiano

das organizações princípios das escolas das Relações Humanas e

Comportamentalista, objetivando transformar as organizações em lugar atraente aos
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empregados, tornando-se um local onde as pessoas se sintam bem e considerem

como um espaço propício sua autorealização. É o que podemos comprovar,

analisando-se os programas de Desenvolvimento Organizacional aplicados nas

empresas e que demonstram os seguintes pontos comuns:

• Grande investimento em treinamento.

• Valorização da educação continuada como estratégia de Desenvolvimento

Gerencial.

• Estímulo à participação no processo decisório.

• Redução de níveis hierárquicos.

• Democratização das relações interpessoais.

• Estímulo ao comprometimento com os objetivos organizacionais

(parceiros organizacionais).

• Planejamento de carreiras / Ascensão funcional.

• Administração de salários baseada na remuneração variável.

• Autonomia gerencial para administrar os recursos Humanos, contratar,

treinar, avaliar, etc.
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TERCEIRIZAÇÃO DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

A crescente terceirização das atividades relacionadas à execução das áreas de

Recursos Humanos vem transformando suas responsabilidades para as de

consultores internos, posicionando os gerentes como os verdadeiros gestores de

Recursos Humanos. A área de Recursos Humanos vem descentralizando as decisões

deixando de instituir modelos, critérios e metodologias para a efetivação das

atividades de gestão dos Recursos Humanos.

É requerido maior conhecimento dos profissionais da área quanto aos

domínios dos processos de aprendizagem; uma visão mais generalizada para atuar

em harmonia com as estratégias organizacionais; a posição de orientadores dos

processos de mudanças.

TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento dos modelos mecânico-burocráticos que tem dominado as

organizações desde a revolução industrial, voltado a prover o funcionamentos

organizacional de maneira eficiente em um ambiente estável sofrem uma ruptura de

paradigmas diante do atual ambiente de mudanças. Durante décadas as ações de

Treinamento e Desenvolvimento nas organizações voltaram-se para a integração do

homem num contexto organizacional marcado por uma forte hierarquia,

conduzindo-o à passividade, priorizando a execução de tarefas em detrimento da
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capacidade de planejamento de suas ações, cabendo essa atividade à hierarquia

superior.

Passamos por processos de administração onde o papel gerencial se

caracterizava por definir os objetivos e instruir seus subordinados . A margem de

responsabilidade sobre esse indivíduo gerencial enfatizava a postura paternalista. A

este cabia a responsabilidade de treinar, motivar, obter a participação de seus

colaboradores e responder por resultados.

O questionamento da eficácia dessas estruturas organizacionais tradicionais

num mundo de constantes turbulências geradas pelos avanços tecnológicos,

variações mercadológicas, acesso a informações e variações sociais estão dando

espaço a um processo de reavaliação dos antigos processos gerenciais surgindo uma

nova visão da importância da aprendizagem.

"Para suplantar as próprias dificuldades, cada ser humano está

constantemente buscando conseguir elementos que possam fornecer-lhe maiores

informações, esclarecer e equacionar melhor suas preocupações mais íntimas.

Aos poucos, os cientistas do comportamento foram compreendendo que poderiam

ajudar mais efetivamente as pessoas à medida quefacilitassem que elas mesmas se

conhecessem. "(Bergamini, 1982)

A aprendizagem dentro da sociedade da informação é a variável estratégica

mais importante, o fator decisivo à sobrevivência das organizações. Para isso é

necessário que os indivíduos que as compõem comecem a entender em
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profundidade o verdadeiro significado da aprendizagem em ações concretas do seu

dia-a-día, associando os valores fundamentais da estrutura de trabalho aos seus

valores e expectativas próprios.

Na atualidade percebemos que os indivíduos buscam um maior compromisso

com o trabalho requerendo espaço à aplicação de sua idéias no planejamento de suas

atividades, exigindo um tipo de liderança que lhes permita usar melhor suas

capacidades intelectuais e emocionais para sentirem-se respeitados enquanto seres

humanos.

"A mudança em direção à maturidade pode ser teoricamente bonita e

excitante, mas na prática implica comprometimento que geralmente ameaça o

indivíduo: independência, autonomia, aumento da responsabilidade etc." (Erthal,

1986)

Não é eficiente que só a gerência tire conclusões e decida sobre o que deve

ser feito, como utilizar recursos, seu papel sofre transformações profundas,

colocando-o enquanto coordenador do processo de aprendizagem do grupo,

compartilhando as descobertas, as responsabilidades e a liderança.

O feedback é sua ferramenta principal para desenvolver o seu aprendizado e

dos indivíduos sob uma coordenação, que cada vez mais requerem da gerência a

liberdade para a criatividade natural ao homem, manutenção do fluxo de

informações e principalmente espaço para utilização do conhecimento adquirido

através de ações de T&D.
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Porém, para que o processo de desenvolvimento ocorra é necessário que

todos tenham uma visão clara sobre os objetivos organizacionais e as tendências

futuras, onde cada indivíduo defina seu papel no contexto organizacional.

A falta de direcionamento estratégico é um fator prejudicial ao

desenvolvimento de Recursos Humanos. O indivíduo precisa prover a coerência

entre seus valores internos e os preconizados pelas estratégias organizacionais para

que assuma uma posição ativa, saindo da posição passiva promulgada pelos

modelos tradicionais de gestão para a sinergia, descobrindo novas formas de

organizar e administrar, alavancando a capacidade de competir das empresas.

O fator humano e a liderança intelectual são o diferencial da empresa bem

sucedida no atendimento de um mercado consumidor mais exigente quanto a

qualidade, velocidade e preço, obrigando as empresas a investirem na sua

capacidade de aprendizagem acelerada e contínua.

Neste contexto, três personagens surgem nitidamente:

• o indivíduo e seus anseios por um maior grau de responsabilidade

pelo seu desenvolvimento e da organização.

• os gerentes, enquanto facilitadores e coordenadores do processo de

desenvolvimento próprio, dos grupos e indivíduos como partes

integrantes para alcançar o desenvolvimento organizacional.
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• e os profissionais de Recursos Humanos especializados em

desenvolvimento, desviando o foco de suas atenções das atividades

de treinamento e concentrando-se mais nas estratégias de

desenvolvimento de recursos humanos.

NOVO PAPEL DE RECURSOS HUMANOS

O desenvolvimento do conhecimento exige que a área tradicionalmente

conhecida como treinamento, deixe seu papel de "agenciadores de curso" da

empresa para se tornar consultoria em desenvolvimento de recursos humanos. A

área, sob o impacto das novas metodologias e diante da globalização da informação,

apresenta resultados dessas tendências em suas etapas de construção: levantamento

de necessidades, planejamento, execução e avaliação de atividades de

desenvolvimento gerencial.

O levantamento de necessidades de treinamento tradicional abre espaço ao

levantamento de necessidades de desenvolvimento, tornando-se responsabilidade de

toda a empresa, deixando de ser restrita à área de Recursos Humanos e

posicionando-a próxima a produção.

A auto administração se responsabiliza progressivamente sobre os programas

estratégicos de desenvolvimento do conhecimento, tornando-se mais próxima em

clareza e objetividade, abrindo espaço à participação de todos. Até mesmo por ter

seus quadros diminuídos, nas novas tendências administrativas, a cumplicidade dos
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empregados na aplicabilidade de seus conhecimentos e habilidades é a condição

primordial para tornar a organização competitiva. Podemos verificar também, como

objetivos organizacionais, necessidade de mudanças de atitudes e de

comportamentos dos empregados, requerendo da área de desenvolvimento de

recursos humanos processos voltados a promoção do desenvolvimento do potencial

humano, através do aprendizado de novas habilidades e da obtenção de

conhecimento.

Uma das principais ênfases da globalização é o desenvolvimento da Learning

Organization alavancando o expertise - a competição com base no conhecimento,

na capacidade e especialização voltada à satisfação do cliente e com queda nos

custos de produção.

Além dessa necessidade vital no contexto mundial, podemos observar em

nossas empresas especificamente a necessidade de treinamento para suprir as

deficiências da educação regular que faz com que, independentemente do grau de

formação escolar que o indivíduo receba, seu nível de conhecimento ao entrar nas

organizações, não raramente, esteja aquém do necessário aos cargos compatíveis

com sua escolaridade ou então os cargos da organização guardam características

peculiares exigindo adaptação dos profissionais contratados para preenchê-los.
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ETAPAS DO PROCESSO - NOVA DINÂMICA

Nesta realidade o levantamento de necessidades de desenvolvimento de

treinamento de recursos humanos apresenta-se alterado em sua filosofia tradicional

de abordagem, enfatizando a necessidade de desenvolvimento como prioritária ao

desenvolvimento organizacional, enquanto a atividade de treinamento se apresenta

comprometida com a manutenção do sistema operacional.

O bom desenvolvimento desta etapa evita a perda de energia na promoção de

cursos desvinculados dos objetivos organizacionais, devendo abranger as análises

organizacional, operacional e individual, buscando o equilíbrio de interesses entre as

partes.

"Para o especialista em Recursos Humanos, não somente o conhecimento

das pessoas a quem se destinam as estratégias administrativas é de insofismável

importância, como também a análise cuidadosa e detalhada dos demais sistemas

que compõem a organização se constitui em dado-chave para a montagem de um

diagnóstico que permita qualquer planejamento de ação posterior. "(Bergamini,

1980)
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ANÁLISE ORGANIZACIONAL

A análise organizacional envolve o estudo de sua missão, objetivos, recursos

e suas distribuições para o alcance dos seus objetivos no contexto globalizado,

respondendo as necessidades de adequação dos empregados à estratégia

organizacional, evitando a particularização sobre qualquer interesse individual em

detrimento das necessidades organizacionais, embora deva observar que a

necessidade de desenvolvimento do potencial individual de seus empregados é um

dos alicerces para seu próprio desenvolvimento enquanto empresa potencialmente

forte junto à concorrência.

A cultura organizacional do corpo gerencial, o planejamento organizacional,

são alguns dos aspectos a serem observados nesse processo para a determinação das

necessidades da empresa.

Podemos procurar a definição da cultura organizacional através de sua

história, da cultura corporativa presente, observando seus valores, crenças e

idiossincrasias, suas características da liderança, da autoridade e do poder

instituídos pelas relações entre as estruturas formais e informais, refletidos na sua

prática de soluções de problemas, tomadas de decisão e no sistema de recompensas

adotados.



Dissertação de Mestrado - Andréa Bittencourt 109

ANÁLISE OPERACIONAL

Na análise operacional enfoca-se o desempenho adequado de cada cargo

procurando conhecer as habilidades, conhecimentos, atitudes e comportamentos que

devem ser desenvolvidos em seus ocupantes.

A decomposição de cada cargo em sua seqüência de tarefas deve gerar um

currículo básico de atividades educacionais necessárias a cada ocupante ,

subsidiando para que a programação de desenvolvimento de cada empregado traga

os benefícios esperados sobre o investimento efetuado nesta ação e tornando-se a

ferramenta fundamental da área de planejamento de carreiras.

ANÁLISE INDIVIDUAL

Quanto à análise individual, a mais comumente desenvolvida nas

organizações pelo seu caráter imediatista relacionado a treinamento, procura

verificar se os empregados atendem às necessidades organizacionais de produção.

Refletindo sobre as potencialidades de cada empregado e suas principais

necessidades de treinamento voltados para os principais pontos enfocados através

da avaliação do desempenho do indivíduo no cargo.

Dentro das novas metodologias administrativas, a responsabilidade pelo

desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento individual e organizacional

envolve a participação igualitária da área de Recursos Humanos da gerência dos
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diversos órgãos e dos diversos indivíduos, foco da ação planejada da área,

desenvolvendo o sentido da cumplicidade pelos resultados alcançados, estimulando

que os participantes reflitam sobre os problemas e desafios que envolvem sua

atuação, partindo dessa reflexão para a conclusão de que atividades atenderiam as

necessidades de cada indivíduo.

Concretizado o diagnóstico de necessidades de desenvolvimento e

treinamento as respostas às carências apresentadas deverão ser rápidas e objetivas.

Ações de treinamento, voltadas as necessidades de adequação do empregado ao

desempenho médio das funções do cargo, continuamente enriquecidas pelas novas

metodologias de administração, são pré-requisitos à ação do Desenvolvimento.

PLANEJAMENTO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Também o planejamento das atividades deverá envolver a participação dos

três personagens básicos - empregado, gerente e especialista em RH - determinando-

se os prazos e predisposições necessárias à implementação de programas individuais

e grupais, abordando desde os aspectos financeiros aos pedagógicos, gerando o

comprometimento de todos.

As exigências quanto a execução das atividades, que nas décadas passadas se

referiam ao ambiente refrigerado, iluminado e repleto de aparelhos eletrônicos,

recorrem, diante dos novos processos gerenciais, a ambientes livres das fronteiras

organizacionais. Prestigiam o contato com situações primárias de sobrevivência, que
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levem à percepção de emoções básicas para que o indivíduo reflita sobre seu quadro

de valores, atitudes e comportamentos adequados à nova ordem globalizada.

"O fato de pensar nas atitudes como predisposições aprendidas e

subjacentes sugere que todas as técnicas que , segundo se sabe, aumentam ou

diminuem a aprendizagem devem ser aplicáveis para provocar mudanças de

atitudes." (Zimbwfoo, 1973)

As técnicas e os recursos atualmente utilizados operam, simultaneamente, na

base cognitiva e afetiva promovendo a revisão e a reafirmação do quadro de valores

e atitudes necessárias aos propósitos organizacionais. Mais importante que definir as

técnicas e os métodos é a definição pela área de RH dos processos individuais e

grupais de construção do conhecimento, respeitando as características individuais e

organizacionais que estão envolvidas no processo.

Durante o processo de desenvolvimento a avaliação continuada deverá

determinar até que ponto as ações aplicadas sobre o indivíduo ou o grupo realmente

estão produzindo as modificações desejadas, verificando-se os resultados através

das atitudes e comportamentos que contribuíram efetivamente para o alcance dos

objetivos da organização. Analisando se a relação existente entre os investimentos

realizados e os resultados alcançados resultam no aumento da eficácia

organizacional, melhorando a imagem da empresa, o clima organizacional, a

qualidade dos produtos e serviços, a redução da evasão, do índice de acidentes, de

reclamações, da influência social da organização etc.
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Cabe à área de desenvolvimento de RH a responsabilidade de promover total

integração das estratégias de gestão empresarial adotadas pela organização, com os

objetivos individuais dos empregado, propiciando ações de desenvolvimento de

maneira coerente com os princípios organizacionais e em relação ao meio externo e

interno, quer estes se refiram ao cliente, ao fornecedor, ao empregado, ao

concorrente, à sociedade local, aos valores ético-ecológicos e aos direitos humanos,

criando um comprometimento do indivíduo com ele mesmo, com a organização e a

sociedade no que se refere ao desenvolvimento máximo do seu potencial.

A GERÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

ORGANIZACIONAL

O propósito da autoconstrução do conhecimento, orientado e apoiado pelas

áreas de RH e gerencial, respectivamente, favorecem ao indivíduo sendo uma forma

de redução dos obstáculos introjetados, de conteúdos valorativos, que não condizem

com os comportamentos e atitudes desejáveis, levando-o à busca de novos valores

na medida em que seu campo de experimentação prática, no cotidiano de trabalho,

corresponde positivamente aos novos comportamentos e atitudes adquiridas,

permitindo o crescimento pessoal e do grupo.

"Épreciso compreender que a intenção primeira de cada pessoa é a de ser

produtiva." (Bergamini, 1982)
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"... as atitudes que desenvolvem ou mantêm consistência cognitiva são

obviamente importantes. Tais atitudes são geralmente suscitadas quando surge

algum problema que não pode ser resolvido sem a informação associada à atitude.

Tais atitudes são necessariamente mudadas quando a atitude vigente prova ser

inadequada para enfrentar novas situações, quer em virtude de informações novas

ou discrepantes, quer em decorrência de uma mudança nas condições ambientais,

quer, enfim, porque se reuniram informações mais significativas. "(Reich e

Adoock, 1976)

Cada indivíduo é o resultado de suas inúmeras experiências vividas da mesma

forma que seu processo de aprendizagem é um dos resultados decorrentes da relação

entre o indivíduo, o mundo e seus objetos. Para Zimbardo, (1973) o homem é:

"um organismo racional, processador de informação e que pode ser

motivado a receber uma comunicação, aprender seu conteúdo, e, quando a

aprendizagem é premiada, incorporá-la a seu repertório de respostas (...) Um

modelo de processo poderia admitir que a mudança de opinião é uma função

combinada de:

a) posição inicial do indivíduo;

b) sua atenção ao comunicador;

c) compreensão de seus argumentos, exemplos, pedidos e conclusões;

d) motivação geral e específica para aceitar suaposição."
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O processo de aprendizagem é gerador e resultado dos valores que compõem

a personalidade do indivíduo. Logicamente, não se pode acreditar que os indivíduos

aprendam da mesma maneira ou apresentem as mesmas necessidades de

desenvolvimento, quer quanto ao grau de profundidade ou quanto ao tema.

Nesse momento aflora o papel primordial da área de RH, tendo seu

profissional a responsabilidade de auxiliar o indivíduo a elaborar o seu processo

pessoal de construção do conhecimento, tomando ciência de suas necessidades e de

como supri-las, continuamente se comprometendo e assumindo a responsabilidade

pelo controle desse processo.

Este processo de desenvolvimento de Recursos Humanos se define como

mais adequado aos princípios ideológicos que as novas metodologias de

administração, descritas no capítulo 3, vêm imprimindo nas organizações, exigindo

autoamadurecimento e a revisão dos valores individuais dos empregados envolvidos

no processo de mudança organizacional. Bergamini, (1982), cita Carl Rogers e

Hememan no que se refere à natureza humana para aceitar valores trazidos por

novas pessoas:

"....talvez a maior barreira à comunicação seja nossa tendência muito

natural para avaliar ( e, como conseqüência, aprovar ou desaprovar) as

afirmações das outras pessoas. Não estamos muito dispostos a aceitar informação

contrária aos nossos preconceitos e crençaspessoais."
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Assim, a metodologia proposta para o exercício da área de Recursos

Humanos, nas novas metodologias de administração, permite ao indivíduo a busca

de suas próprias conclusões, alimentando seu quadro de valores nos aspectos

cognitivos e afetivos para a justificação de novas atitudes e comportamentos. A

principal via para o alcance desse objetivo é a compreensão do que se passa

internamente em cada indivíduo e o principal método é a observação do

comportamento aparente do indivíduo exposto ao dia-a-dia.

Assim, a avaliação do desempenho toma-se uma ferramenta imprescindível,

favorecendo que os indivíduos possam analisar as ações atitudinais assumidas no

cotidiano de trabalho, traçando um perfil comportamental existente e outro

almejado, definindo, então, as ações que deverão ser implementadas para o alcance

deste último.

Cabe também a tríade composta pelos gerentes, empregados e RH a análise

das características de liderança requeridas, partindo do exame da conduta de

executivos bem sucedidos, determinando as principais atitudes constantes no

comportamento ou sobre características de personalidades comuns a estes, embora

se deva observar as individualidades dos elementos sob a ação de desenvolvimento e

as variáveis ambientais que os cercam.

"As variáveis de ordem individual dizem respeito a toda a bagagem inata,

mais as experiências adquiridas ao longo das varias fases evolutivas (...) Já as

variáveis de ordem ambiental abrangem todos os possíveis eventos extrínsecos ao



Dissertação de Mestrado - Andréa Bittencourt 116

indivíduo, tais como grupo social, cultura, fatores do meio ambiente físico

propriamente dito e muitíssimos outros." (Bergamini, 1982)

Não podemos esquecer que o indivíduo, foco de nossos estudos, é um

elemento que pode apresentar comportamento diferenciado em número equivalente

ao numero de situações envolvendo o mesmo, justamente pelas combinações

infinitas possíveis a partir das modificações das variáveis relacionadas a cada

ocorrência, conforme explanação desenvolvida no capítulo 4.

CONHECIMENTO CONTINUADO E ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Independente do compromisso de todos os envolvidos no processo de

desenvolvimento de RH citados anteriormente, a área tem um papel de destaque no

que se refere a busca do indivíduo pelo autodesenvolvimento, criando situações e

instrumentos que propiciem a dissonância entre os valores antigos e os valores

requeridos.

"A suposição central é que os seres humanos não podem suportar a

incoerência. Isso significa que sempre que uma pessoa sinta incoerência, tentará

eliminá-la ou reduzi-la (...) Portanto, a incoerência empurra (motiva) o organismo

numa direção específica que, se aceita, provocará redução da tensão provocada

pela incoerência. " (Zimbardo,1973)
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A incoerência gerada pelo acréscimo de conceitos na base cognitiva do

indivíduo leva-o a reflexão sobre as emoções que sente diante de tais informações,

conduzindo-o à atribuições de valores aos conhecimentos adquiridos, no sentido de

alterar atitudes e comportamentos.

Um dos principais motivos que dificultam a análise sobre os resultados de

mudança comportamental associados ao estímulo gerado pelas ações de treinamento

é a impossibilidade de quantificar o valor que o indivíduo atribui a cada variável

envolvida no processo de aprendizagem.

Entretanto podemos com certeza afirmar que a mudança comportamental é

um dos recursos que o indivíduo pode adotar para eliminar a dissonância interna,

como nos afirma Zimbardo, (1973).

"Apenas pela observação da presença e das características do

comportamento de redução da dissonância podemos inferir a presença desta

última. Isso significa que, como a dissonância e sua magnitude são estados

hipotéticos, dela não existe medida direta e independente. Ao contrário, só podem

ser inferidas das condições antecedentes que deveriam (por definição teórica) criar

dissonância, ou de conseqüências, teoricamente derivadas do que deveria ocorrer

se a dissonância estivesse presente."

À área de recursos humanos cabe criar, propor técnicas e métodos que

propiciem o estímulo à dissonância interna do indivíduo e, simultaneamente, propor

as condições necessárias para o mesmo buscar o seu equilíbrio, bem como
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apresentar um sistema de recompensas aos comportamentos desejáveis alcançados

pelos empregados. Para Bergamini, (1982), "estímulo é definido como a

modificação de um ou vários aspectos do meio; resposta, como a modificação de

uma ou várias partes do comportamento. Portanto, estímulo não pode ser definido

independentemente da resposta", cabendo às áreas de Avaliação de Desempenho,

Cargos & Salários, Planejamento de Carreiras, um compromisso compartilhado

pelos resultados das ações de treinamento, uma vez que a aprendizagem ,para essa

autora, é um processo no qual são registradas as respostas corretas e eliminadas as

respostas incorretas segundo as suas conseqüências, representadas pelos processos

de punições e recompensas.

Podemos, então, através das demais áreas de Recursos Humanos estruturar e

reforçar processos de desenvolvimento através dos estímulos positivo aos

comportamentos desejáveis, bem como, através do reforço negativo extinguir os

comportamentos indesejáveis ao contexto social organizacional.

"O método de aprendizagem social pensa que a maior parte do

comportamento humano leva a conseqüências que realimentam o comportamento,

seja pela manutenção, seja modificação da probabilidade de comportamento

semelhante no futuro. (...) supõe-se que o mecanismo pelo qual se muda o

comportamento futuro seja uma forma de aprendizagem (...) Ás pessoas também

podem aprender através da observação. Vale dizer, podem ver como o

comportamento de outras pessoas é seguido por conseqüências específicas (...) As

pessoas também podem aprender através de leitura ou exposições

orais. "(Zimbardo,1973)
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A teoria prediz que os processos de aprendizagem do homem passam pela

pressão social, observação de si e dos outros, leitura e exposições orais, sendo o

material de aprendizagem o resultado de inúmeras parcelas de informações que

chegam ao contato do indivíduo através de inúmeros recursos da tecnologia da

informação e do ensino. Importante porém que observemos que os indivíduos

guardam características individuais que tendem a aprovar como mais eficazes

determinados processos, métodos e instrumentos de aprendizagem, fazendo com que

o papel de especialista de RH tenda à comparação com opersonal training, adotado

pela educação física, como um recurso à identificação dos limites e necessidades

peculiares a cada ser humano.

"... o aprendiz é portador de diferenças individuais no que tange àsformas

de aprender o trabalho e colocá-lo em prática. O importante é, por conseguinte,

ambientá-lo, dando-lhe todas as informações importantes e deixando-o estabelecer

suas próprias conexões mentais, ter suas próprias descobertas, para que se sinta

reforçado em enfrentar situações inusitadas, sentindo-se em condições de resolvê-

las. "(Bergamini, 1982)

Quanto mais lúcida a percepção do indivíduo das circunstâncias que

envolvem sua participação no sistema produtivo, gerando-lhe resultados positivos ou

negativos decorrentes de determinados comportamentos, mais será aguçado seu

potencial para desenvolver um comportamento adaptável, embora o responsável

final pela realização da mudança seja o próprio indivíduo através da procura de um

equilíbrio entre seus conceitos e valores em relação aos objetos que envolvem tais

circunstâncias, ora ajustando valores e comportamentos, ora inferindo sobre o meio
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externo, impondo seus valores e conceitos, alterando a própria circunstância que o

envolve e tornando-se desta forma o único recurso componente do processo

produtivo capaz de dinamizar os demais.

FUNÇÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS

"A força de uma nação não depende inteiramente dos recursos naturais,

nem da localização geográfica, mas principalmente daforça de personalidade de

seu povo..." (Hepner, citação de Bergamini, 1982)

Pelas modernas abordagens metodológica de desenvolvimento organizacional,

os profissionais de recursos humanos passam a ser considerados como definidores e

sustentadores do processo, posicionando-se junto ao topo estratégico da empresa

"Não deve estar muito longe o dia em que afunção de Recursos Humanos

venha a ser considerada, portanto, como uma função de Desenvolvimento

Organizacional Isso se dará aos poucos, à medida que tais profissionais deixam

de se preocupar com a simples técnica ou com atividades-meio para se dedicarem

ao diagnóstico, planejamento, administração e controle de validade de suas

políticas. Isso representa uma abertura de horizontes na qual o pensar para o

futuro se acha constantemente presente. "(Bergamini, 1982)

Conduzir o indivíduo à busca de seu próprio processo de construção do

conhecimento, bem como, do conhecimento organizacional, baseado no fato em que
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sendo o próprio realizado de forma consciente e voluntária gera um reforço à

necessidade de autorealização do indivíduo, levando-o cada vez mais ao processo

de educação continuada formal e informal.

"... o conhecimento é considerado como uma construção contínua e, em

certa medida, a invenção e a descoberta são pertinentes a cada ato de

compreensão. A passagem de um nível de compreensão para o seguinte é sempre

caracterizada porformação de nova as estruturas, que não existiam anteriormente

no indivíduo. "(Mizukami, 1986)

As exigências de comprometimento de todos os recursos humanos com os

resultados de qualquer processo de desenvolvimento organizacional, adotado na

atualidade pelas empresas nacionais, é a base das filosofias que determinam suas

metodologias. Nem sempre, porém, podemos visualizar a adequada modernidade

das áreas de RH para que estas possam dar o suporte necessário às mudanças

estruturais e processuais implementadas pelas organizações. Embora as mudanças

ambientais mundiais obriguem as organizações a encontrarem novas formas de

sobrevivência, precipitando o indispensável envolvimento de todos no processo de

mudança, as áreas componentes do subsistema de RH pouco têm sofrido alterações

e/ou estudos necessários à reformulação de sua forma de ação no contexto

organizacional. O papel da área de RH cada vez mais passa a ser requisitado

enquanto assessoramento aos gerentes sobre os processos de aprendizagem

propícios à construção de determinados conhecimentos específicos.
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Desde a análise sobre a série de comportamentos e atitudes requeridas do

empregado sob sua supervisão, até a responsabilidade pela aplicação e orientação

quanto a aquisição de informações elementares à construção do conhecimento

indispensável a cada empregado ao pleno exercício de suas funções. Funções estas,

cada vez mais influenciadas pelas necessidades de adaptação da organização a um

contexto altamente competitivo, gerando como decorrência de todo este processo o

desenvolvimento organizacional estratégico da organização.

"Na sociedade do conhecimento, as pessoas precisam aprender como

aprender. Na verdade, na sociedade do conhecimento as matérias podem ser

menos importantes que a capacidade dos estudantes para continuar aprendendo e

que a sua motivação para fazê-lo. A sociedade pós-capitalista exige aprendizado

vitalício. Para isso, precisamos de disciplina. Mas o aprendizado vitalício também

exige que ele seja atraente, que traga em si uma grande satisfação. "(Druker, 1993)

A área de RH passa a ser considerada o veio central à eficácia do

desenvolvimento organizacional, observando-se uma crescente modificação em seus

papéis tradicionais, deixando de se preocupar com simples técnicas e se dedicando à

diagnose e ao planejamento, direcionando ações ao amadurecimento do indivíduo

como condição básica ao amadurecimento da própria sociedade organizacional.

"Contudo, é mais provável que redenção, autorenovação, crescimento

espiritual, bondade e virtude - o "Novo Homem", para usar a expressão

tradicional - voltem a existir, do que metas sociais ou prescrições políticas. Ofim

da crença na salvação pela sociedade certamente marca uma volta para o último.



Dissertação de Mestrado - Andréa Bittencourt 123

Ele torna possível uma ênfase renovada no indivíduo, na pessoa epode até mesmo

levar - ao menos esperamos - a um retorno à responsabilidade

individual "(Druker,1993)

COMPORTAMENTO REQUERIDO DO ESPECIALISTA DE RH

A relação entre o analista de RH e o empregado deverá ocorrer em caráter de

coordenação e não no sistema tradicional, onde o primeiro detém o conhecimento

almejado pelo segundo. Na realidade, o processo de aprendizagem do conhecimento

atinge os dois elementos concomitantemente conforme nos afirma Mizukami,

(1986):

"Caberá ao professor criar condições onde possam se estabelecer

reciprocidade intelectual e cooperação ao mesmo tempo moral e racional

Cabe ao professor evitar rotina, fixação de resposta, hábitos. Deve

simplesmente propor problemas aos alunos, sem ensinar-lhes as soluções. Sua

função consiste em provocar desequilíbrios, fazer desafios. Deve orientar o aluno e

conceder-lhe ampla margem de controle e autonomia. Deve assumir o papel de

investigador, pesquisador, orientador, coordenador, levando o aluno a trabalhar o

mais independentemente possível. (...) o aluno deve ser tratado de acordo com as

características estruturais próprias de sua fase evolutiva e o ensino precisa,

conseqüentemente, ser adaptado ao desenvolvimento mental e social".
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O indivíduo passa a ter um papel primordial no seu próprio desenvolvimento,

abdicando da passividade e tornando-se um "ser" ativo, sendo fundamental

desenvolver a capacidade de pesquisa sobre a construção do seu

autodesenvolvimento continuado.

"A utilização de recursos audiovisuais e instrumentos icônicos não é

suficiente para desenvolver atividades operatórias, pois estes concretizam as

matérias de ensino de modo figurativo, sendo uma das características do

denominado ensino intuitivo, neste trabalho considerado uma das formas

assumidas pelo ensino tradicional (...) As experiências não devem ser feitas na

frente do aluno. Devem serfeitaspelo aluno. "(Mizukami, 1986)

DIRETRIZES PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

Um programa de desenvolvimento de recursos humanos gerenciais, em

virtude da volaticidade das atribuições exercidas pelos indivíduos, diante dos

cenários presentes e futuros que envolvem as organizações, deverá apresentar-se

com flexibilidade nos aspectos relacionados aos instrumentos, métodos, conteúdos e

até mesmo horários, devendo adaptar-se às condições peculiares aos treinandos

embora não se possa prescindir das atividades grupais fundamentais ao

desenvolvimento da inteligência emocional.

A construção do conhecimento requer alimentação de diferentes ramos do

saber, não se limitando à seqüências de disciplinas relacionadas a determinados
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programas gerenciais. Altera o conceito de treinamento associado à sala de aula para

um processo contínuo de aprendizagem substituindo o espaço físico da sala de aula

cada vez mais pela prática exercida nas suas relações com o mundo, colocando o

mesmo em contínuo e constante aprendizado. A autoinvestigação do gerente sobre

suas emoções, comportamento, valores e atitudes atuais e requeridas, bem como a

necessidade de alimentação da sua base cognitiva, passa a ser uma exigência

inerente ao seu cargo.

Assim, os programas de aprendizagem construídos sobre a base de respostas

padronizadas e suas simples transferências de indivíduo para indivíduo não são

eficazes diante dos programas abertos, em contínua avaliação e construção, como o

próprio conhecimento que deve gerar no indivíduo um potencial crítico à análise do

meio no qual este está inserido, evitando a "educação pré-fabricada", que reduz o

homem à condição de objeto em detrimento de ser o principal objetivo das ações de

desenvolvimento implementadas pela área.

O contato com a realidade propiciado pelos programas de desenvolvimento

que adotam por filosofia o menor grau de afastamento possível do indivíduo de seu

cotidiano de trabalho e de vida pessoal, caracterizam-se pelo anti-paternalismo

intelectual, exigindo que o indivíduo, foco da ação de desenvolvimento, adquira

uma consciência real do mundo que o capacite a assumir as responsabilidades

requeridas pelas novas metodologias de administração sobre o papel gerencial.

As ações de desenvolvimento gerencial deverão requerer um planejamento

mais detalhado e individualizado, com linhas de desenvolvimento personalizado,
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preparando os gerentes segundo suas peculiaridades pessoais e as necessidades

organizacionais, associando valores, comportamentos e atitudes, ao invés de

procurar nivelá-los, criando uma sinergia gerencial onde a soma do todo seja maior

que a soma das partes, fazendo das diferenças a estratégia necessária às adaptações

constantes a que estão sujeitas as organizações.
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