
 

REFLEXÕES SOBRE O EVENTO EBDI – HR SAB  2015 

CRISE OU OPORTUNIDADE? 

Num cenário macroeconômico de turbulência, que no Brasil se agrava com a crise política e 

social, decorrente dos sérios escândalos de corrupção, fomos convidados na abertura do 

evento pelo Diretor do EBDI, Felipe Oliveira, a substituir a palavra “crise” por oportunidade.  

Neste sentido, como presidente de mesa do evento, propus uma atitude reflexiva e de 

compartilhamento de experiências e conhecimentos, pois “o futuro não é um lugar para onde 

vamos, mas algo que criamos.” (Michael Rendell, PWHC). Construir este futuro desejado 

implica em assumir o protagonismo e contribuir com as mudanças que precisam ser 

empreendidas para sairmos fortalecidos desta experiência. 

Sabemos dos problemas decorrentes da falta de alinhamento da cultura e dos valores entre a 

organização e os colaboradores e do quanto perseguimos isto. Comunicação efetiva, trabalho 

significativo, empowerment  são algumas das ações na busca deste alinhamento. No entanto, 

fomos instigados a pensar no impacto positivo de algum DESalinhamento para gerar espaço 

para inovação e gestão da diversidade. Talvez a medida esteja no alinhamento do “porquê”, 

ou seja, do propósito, e desalinhamento do “o que?” e  do “como?”. Para alinhar é preciso 

discutir, ter espaço para lidar com as diferenças. 

Qual o papel do RH na proposta de valor para o empregado? O Painel trouxe boas práticas de 

organizações presentes ao evento, que passam pela missão inspiradora, pelo orgulho de 

trabalhar numa empresa que é reconhecida como boa para a sociedade, pelo fortalecimento 

das lideranças para atuarem como coach de suas equipes de trabalho, pela geração de clima 

organizacional positivo, pelo reconhecimento e remuneração com base em critérios claros, 

pelas ações de sustentabilidade e responsabilidade social, pela internalização do código de 

ética da companhia e pela mudança do paradigma de RH como centro de custos para 

investimento. 

O conceito de liderança mediadora nos provocou pensar no papel do líder em transformar o 

colaborador de passivo e receptor de informação em ativo, ou seja, mais autônomo. Esta 

transformação acontece com estímulos de interação e com vínculos de confiança. O desafio da 

liderança entre ser o guardião da cultura e aquele que promove a transformação e neste 

sentido “mexer” com o modelo mental do outros. 

Pesquisa realizada pela DELLOITE em 2014 sobre os desafios do RH em 2015, aponta para três 

prioridades: engajamento/cultura, liderança e aprendizagem/desenvolvimento. A partir disto 

muitos questionamentos sobre a retenção de talentos, gestão de performance, criar 

organização transparente e significado para o trabalho foram trazidos para debate. 

Viajamos pelo tempo na história do pensamento, para nos darmos conta da importância da 

reflexão, do pensar antes de agir, do como somos incitados a fazer... A tecnologia digital, a 

virtualização e labilidade do fazer, e a fragmentação econômica e social ainda colocam o RH 

com foco em processos, na prática ainda somos pouco estratégicos.  



Estudos apontam para o comportamento paradoxal das lideranças: autonomia X controle; 

flexibilidade X padronização; distanciamento X aproximação; centralização X descentralização. 

A liderança precisa criar sintonia entre ações e sistemas, estimulando a autonomia 

responsável, “nunca dependemos tanto das interações sociais”. (Sigmar Malvezzi). 

Num mundo de tantas ambiguidades e da “peri-urbanidade”, do É e NÃO É, o nosso desafio é 

criar identidade. O que podemos fazer? 

- Nascemos com memória e imaginação e precisamos exercitar mais, para estimular a 

criatividade. 

- Assumir compromissos. 

- Reconhecer o caráter artesanal do desempenho. 

- Dar atenção ao poder da rotina, pois a repetição facilita a autoadaptação dos 

indivíduos. 

- Oferecer “transcendência”  para neutralizar a “cultura fetichizada”. 

- Articular empreendimentos que gerem competências coletivas e o desempenho 

precisa atender a organização e ao indivíduo. 

 

Casos de sucesso trazidos nos painéis e mesas redondas demonstram que muitas ações 

simples com foco na satisfação do colaborador impactam positivamente a produtividade, a 

diminuição do turnover, absenteísmo e despesas com pessoal. Por exemplo: mudanças em 

horário de trabalho, treinamento focados no aprender fazendo, definição de metas 

cooperativas, consistente programa de integração para internalização da cultura, processo de 

feedback estruturado, plano de ações de melhoria para o individuo de baixo desempenho e 

para os problemas coletivos. 

Desempenho (competência com entrega) é tema central em toda organização, porque impacta 

resultados não apenas econômicos, é a base para a tomada de decisão e meritocracia 

inteligente, bem como exige uma política de gestão das consequências. Fazendo uma analogia 

entre Bolt e Fonteles, o palestrante Rogério Bulhões, levantou várias questões sobre o tema:  

- É justo medir pessoas diferentes, que tem desempenhos diferentes, fazendo tarefas 

diferentes e em condições diferentes? 

- Por que é tão difícil medir de forma absoluta ou relativa o desempenho das pessoas? 

- Por que tendemos a achar que categorizar as pessoas em modelos de desempenho vai 

resolver? 

- É justo medir rendimento quando nem sempre as expectativas estão claras? 



Foram apresentadas várias soluções customizadas de sistemas, benefícios e remuneração, que 

atendam as diferentes necessidades de cada empresa e contribuam com a atratividade e 

retenção de colaboradores, bem como, com a simplificação dos processos de RH. 

O painel,com líderes que atuam na América Latina, analisou semelhanças e diferenças entre os 

países da AL quanto a relações trabalhistas, competitividade, qualificação da mão de obra, 

infraestrutura, incentivos fiscais, relações sindicais, além das questões econômicas e políticas. 

Brasil ainda é atrativo dependendo do negócio, mas perdeu em competitividade quando 

comparado a América Latina. Temos uma cultura muito paternalista e mudanças são urgentes 

em nossa legislação. Outro aspecto debatido foi como cada empresa lida com a questão da 

diversidade (gênero, raça, religião, orientação sexual, etc.) considerando o contexto cultural e 

social em que está inserida. 

Pesquisas apontam que países com processos de RH mais maduros tem como principal aliado 

os CEOs e os Gestores de Operações. Os principais temas de RH estão na pauta de discussões 

destes executivos, o que ficou evidenciado no painel de CEOs do evento, quando apesar das 

diferenças nas atividades do negócio, todos entendem que a economia é cíclica e que os 

profissionais de RH estão frente a uma grande oportunidade de conquista de seu espaço. 

Quando questionados sobre o que mais irrita ao CEO em relação ao RH, as resposta foram: 

perder gente boa, falha operacional nos processos de RH, não cumprir o combinado e ficar se 

justificando, entender demais as questões individuais e muitas vezes não ver o lado da 

empresa.  

E sobre as expectativas em relação aos profissionais de RH: Entender o negócio; trabalhar para 

agregar valor ao negócio; gestão da mudança,; ter o operacional funcionando a contento, 

antes de ser estratégico; empreender novas ideias; se preparar para atuar em culturas e 

línguas diferentes; antecipar necessidades; gerar cultura que todos os líderes se percebam 

gestores de pessoas;  buscar boas práticas em empresas mais maduras e  olhar o futuro. 

Mesmo num cenário desfavorável, agravado pelo elevado custo trabalhista e pelo excesso de 

burocracia, o que as empresas têm feito para transformar a crise em oportunidade: 

- Comunicação massiva. 

- Usar franqueza. 

- Liderança pelo exemplo. 

- Quebrar a inércia. 

- Criar um propósito. 

- Aproximação da base. 

- Meritocracia e reconhecimento. 

-Estar atento aos anseios das novas gerações. 

 



Márcio Atalla provoca reflexão sobre que mudanças eu consigo fazer em minha própria vida e 

na minha empresa para “dar mais movimento”? 

Com este aspecto sobre cuidar de si, que encerro esta síntese de três dias intensos de ideias, 

onde as conclusões, muitas vezes, eram novos questionamentos. 

Saímos do meramente cognitivo, para resgatar o humano da função RH, e por meio de um 
“novo jeito de abraçar” percebemos que, para estabelecermos relações construtivas com os 
outros precisamos antes cuidar de nós mesmos! 

“Antes do compromisso, há hesitação, 

a oportunidade de recuar, a ineficácia permanente. 

Em todo ato de iniciativa (e de criação), há uma verdade elementar  

cujo desconhecimento destrói muitas ideias e planos esplêndidos: 

no momento em que nos comprometemos de fato,  

a Providência também age. 

Ocorre toda espécie de coisas para nos ajudar,  

coisas que de outro modo nunca ocorreriam. 

Toda uma cadeia de eventos emana da decisão, 

Fazendo vir em nosso favor todo o tipo de encontro, 

 de incidentes e de apoio material imprevistos 

que ninguém poderia sonhar 

que surgiria no caminho. 

Começa tudo que possas fazer, ou que sonhas poder fazer. 

A ousadia traz em si o gênio, o poder e a magia.”. 

 

Goethe 
 

Foi um grande prazer ter compartilhado momentos tão ricos com vocês! 

Paz e harmonia para todos, com gratidão, 

Denize Dutra 

Coordenadora Acadêmica da FGV 

 

 


