
Decio Ferreira Forni 
 

 
 

Inovação em Desenvolvimento  
Humano e Organizacional: 
Integrando tecnologias flexíveis para 
uma gestão estratégica de pessoas 

em governança corporativa  
 

 
 

 
Mestrado Administração 

PUC / SP  
 
 

 
 

SÃO PAULO 
 
 
 

 
2005 

 
 
 

 
Dissertação apresentada à Banca Examinadora da  Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do  
título de MESTRE no Programa de Estudos Pós Graduados em 
ADMINISTRAÇÃO, área de concentração em Administração e Planejamento  
( linha de pesquisa Administração e Inovação Tecnológica), sob a orientação do 
Prof. Doutor – Antonio Vico Mañas. 
 



 

Dedico este trabalho a meus pais Therezinha Ferreira Forni  
e José Forni ( in memorian), a Alexandre Capelo Forni,  

à minha família e a todas pessoas especiais e queridas  
que me inspiraram ou fazem parte desta longa jornada. 

 

 

 

Agradeço a meu orientador Prof. Dr. Antonio Vico Mañas, por todo suporte e apoio. 

Agradeço todo o apoio  da Profa. Dra. Ana Paula Paes de Paula. 

Agradeço o aceite do Prof. Dr. Leonardo Nelmi Trevisan em compor a banca. 

Agradeço ao professor Drs., Alexandre Luzzi Las Casas pela oportunidade acadêmica e 
todos os professores do programa pelas valorosas aulas e inspiração. 

Agradeço às colegas da Consultoria Holistika Relacionamento Empresarial pelo apoio, 
amizade e parceria profissional. 

Agradeço à empresa SER e Sergio pela oportunidade e informações contidas neste trabalho. 

Agradeço à Rita pelo suporte na secretaria da Pós-Graduação e pelos amigos Bibliotecários, 
APG e demais funcionários das secretarias e outros departamentos envolvidos. 

A todos amigos, amigas e autores que fazem parte desta longa jornada e que me auxiliaram 
e inspiraram em diversos momentos que dão condições de manter a força de trabalho.  

 

 

 

 

“ A sobrevivência da democracia depende da capacidade  
de grandes maiorias de fazer escolhas de um modo realista,  

à luz de uma informação suficiente” 

Aldous Huxley 

 1



Resumo 

Tecnologias, pessoas e o ambiente financeiro invariavelmente compuseram a base das 
organizações no último século. Hoje, pouco depois da virada de milênio, estas bases 
ganham força, mas dentro de um outro ângulo onde o poder monetário concentrado dá 
lugar a um mercado de propriedade pulverizada. Onde a tecnologia reconstróe todas as 
propostas de negócio em torno das informações e de onde surge a oportunidade de 
elemento humano e do conhecimento gerenciado permearem a estratégia. 

Entretanto, mesmo diante da iminência mais acentuada da empresa-escola, configurada 
hoje em grandes corporações brasileiras e principalmente internacionais como Universi-
dades Corporativas, na gestão dos ativos do conhecimento transparecem fraquezas, quando 
exigida sua comunicação para os diversos interessados, sejam colaboradores, clientes, 
fornecedores e em especial investidores. Modelo de gestão conhecida como Governança 
Corporativa, tema de onde se inicia a revisão teórica sobre os novos ativos  
e ambiente financeiro. 

Levando em conta, inicialmente, que a partir desta exigência por informações do ambiente 
externo é demandado do ambiente administrativo interno maior agilidade, que hoje está 
interligada além processos às tecnologias de informação e que cabe ao atual RH boa parte 
destas atribuições, o objetivo desta pesquisa envolve como ponto central avaliar a Inovação 
necessária para este novo momento e que pode estar sendo relegada quando se percebe o 
problema citado sobre a dificuldade e agilidade de informações por vezes já existentes. 

Frente a este interesse central pelo caráter inovador, que possivelmente nos modelos 
administrativos do último século direcionaram a área de gestão de pessoas ( reconhecida 
em grandes corporações com este enfoque) para o desvínculo da gestão organizacional, que 
se relaciona aos papéis estratégicos, a pesquisa avalia o porquê de uma grande corporação 
moderna brasileira interligada aos processos de transparência e Governança, entre outras  
empresas presentes em bolsa, empregarem o modelo da área de Desenvolvimento Humano 
e Organizacional ( DHO), ao invés de RH, onde seu gestor têm proximidade da liderança. 

Desta forma, utilizando-se da área de DHO, estrutura interna da organização acompanhada 
no Estudo de Caso, a qual é avaliada a partir da perspectiva do ambiente de inovação  
da empresa de software SER, voltada a suportar as novas práticas, a pesquisa busca avaliar 
como no caso desta área a ligação entre busca de novos processos que não descuidem  das 
arquiteturas de tecnologia da informação, podem ser o caminho para reconduzir a gestão  
de pessoas ( ligadas mais hoje ao Desenvolvimento Humano e Organizacional) também  
ao comando.  

Maior humanização interna que, por sua vez, no caso brasileiro pode acompanhar uma 
maior sofisticação empresarial e financeira emergentes e que podem trazer às organizações 
um caráter mais humano, com repercussão no ambiente externo. 

Palavras-chave: Inovação, Inovação Tecnológica, Desenvolvimento Humano Organiza-
cional, Tecnologias Flexíveis, Software para RH, Governança Corporativa, Estratégia. 
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Abstract 

Technology, people and economyc ambient have invariably compounded the base of profit 
organizations in the last century. Nowadays, a few after the beginning of a new millennium, 
these foundations have been strengthen but in another perscpective, with monetary power 
in a few hands changing to a stock market where we have a descentralized economic 
ambient with multiple owners. A moment where technology drives many business models 
that brings, also, an opportunity for the human element and managed knowledge to be the 
center of an strategic proposal. 

Meanwhile, despite the emergence of the “school-company” based model, configured these 
days in brazilian or international (structured) companies as Corporative Universities, 
weaknesses have been appeared in the management of  knowledge assets when relevant 
information is demanded from the stakeholders ( employees, clients, suppliers and specially 
investors). Management model known as Corporative Governance, theme that starts the 
theorycal revision about assets in the new economy and the financial ambient. 

Considering that this demand from the external ambient demands also from the internal 
ambient ( of the companies) more agility, nowadays linked to more than process - to 
information technologies -  and that´s been being HR duty assure these processes, the 
objective of this research is to evaluate the innovation needed to this moment, that can be 
neglected by the area. Evidences of the problem are discussed, specially when perceived 
that can be information that already exist. 

According to this central interest for the innovative phocus and that possibly the 
administrative model of the last century have lead “ people management” ( HR revised 
denomination recognized for some large companies) to be unlinked with the Organizational 
Management related to strategic roles, this research analyses the reason why of a modern 
Brazilian company, linked to the processes of transparency and governance, among other 
companies in stock market, uses the Human and Organizatinal Development (HOD) model 
instead of Human Resources area, where his principal leader is near to top management. 

In this way, using the  HOD area, internal structure of the organization accompanyed in the 
Case Study, which is avaliated from the perspective of an innovation ambient of the 
software company SER, responsible for the revised practices, the research make efforts to 
analyse how in the case the link between the search for new precesses, but that take care of  
information technology architecture, can be in the future a way to lead the People 
Management area ( more oriented now to HOD) to the top management. 

An intended stronger internal humanization that, in the Brazilian case, can take the chance 
to accompany the emergence of a stronger entrepreneurial and financial sophistication that 
can bring to the organizations a more ethical character, with influence in the society. 

Key Words: Innovation, Technological Innovation, Human Development, Organizational 
Development, Flexible Technologies, HR Software, Corporative Governance, Strategy.   
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Definição do problema 
 
A gestão do capital humano tem passado por grandes transformações desde a revolução 
industrial. Desta forma, desde seu aperfeiçoamento dentro do que foi exigido no início das 
modernas organizações e sociedades que hoje conhecemos, no início do século XX até a 
emergente economia da informação, as pessoas, cada vez mais são citadas como o principal 
ativo da sociedade e das organizações. 
 
Para Marshall, economista que escreveu no último quarto do século XIX sobre a 
importância do capital humano, a visão clássica que não via as pessoas no centro do 
processo estava errada por uma lógica de mercado:    
 

Os economistas [clássicos] não levaram suficientemente em conta o fato de que as 
aptidões humanas constituem meios de produção tão importantes quanto qualquer 
outro tipo de capital. Podemos concluir, em oposição a eles, que qualquer mudança 
na distribuição de riqueza que dê mais aos que recebem salário e menos ao 
capitalista irá provavelmente, tudo o mais não se alterando, acelerar o aumento da 
produção material [...]. ( MARSHALL, apud Giannetti, 1992, p. 79)     

 
Já dentro de um ponto de vista organizacional, o início da evolução dos processos que deu 
origem à Administação Científica, os princípios eram explicados já por seu idealizador 
trazendo a questão do desenvolvimento em suas páginas iniciais ( TAYLOR, 1919, p.9): 
 

“O objetivo principal do gerenciamento deve ser o de assegurar a máxima 
prosperidade para o empregador, ligado diretamente com a máxima prosperidade 
para o empregado. [...] “máxima prosperidade” para cada empregado significa 
não somente altos ganhos frente aos que normalmente recebem de acordo com suas 
habilidades mas, da mais alta importância, significa também o desenvolvimento de 
cada homem ao seu estado máximo de eficiência, estando assim apto a fazer, 
falando de modo geral, o trabalho de mais alto grau que suas habilidades lhe  
tornarem possíveis.“  
 

Agora, já quase antes da virada para este novo século, a crítica do pensamento ocidental, 
que ganhou peso quando as técnicas orientais demonstraram maior produtividade em 
especial na década de 1980, trouxe a compreensão do conhecimento que permeia toda a 
organização e está na capacidade individual de cada pessoa, a diferença entre o 
conhecimento explícito em números e o tácito, que emerge de todas as pessoas na 
organização ( NONAKA & TAKEUSHI , 1995, p. 10): 
 

“[...] Uma vez que se percebe a importância do conhecimento tácito, começa-se a 
considerar a inovação de uma forma inteiramente diferente. Não se trata apenas de 
reunir dados diversos e informações. Trata-se de um processo altamente individual 
de auto-renovação organizacional e pessoal. [...]” 

 
A propósito da importância que os fatores de inovação ganharam nesta nova economia do 
conhecimento, dentro da discussão da transformação do papel humano nas organizações, 
hoje grandes estudos avaliam a competitividade global e apontam os quesitos ligados à 
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educação e infra-estrutura da informação como elementos base, como podemos observar 
nos quesitos indicados abaixo ( WEF, Global Competitiveness Report, 2003): 
 
Figura 1 – Elementos considerados pelo WEF para o ranking de competitividade mundial 

Confiança no profissionalismo da gestão Presença de cadeia de valor
Extensão de marketing Extensão das marcas
Grau de orientação ao cliente Extensão de comércio internacional
Extensão/alcançe de vendas regionais Controle da distribuição internacional
Extensão de treinamento às pessoas Capacidade de inovação
Natureza da vantagem competitiva Sofisticação dos processos produtivos

Natureza da vantagem competitiva
Extensão de burocracia das instituições Prevalência de tecnologia estrangeira
Custo para se importar equip. extenos
Eficácia dos líderes corporativos Extensão de subsídios distorcidos do governo
Sofisticação do mercado financeiro Independência judiciária
Qualidade geral da infra-estrutura Eficiência da arquitetura legal
Extensão da concorrência local Disponibilidade de investidores de capital
Qualidade das instituições de pesquisa Proteção à propriedade intelectual
Desenvolvimento das estradas Qualidade de escolas públicas
Favoritismo nas decisões do governo Sofisticação dos compradores
Qualidade das escolas de gestão Favoritismo em decisões governamentais
Infra-estrutura do transporte aéreo Acesso ao mercado local de valoração
Infra-estrutura do transporte marítimo Colaboração de pesquisa universidade / Industria
Quantidade de fornecedores locais Confiabilidade das politicas de serviços
Confiabilidade das politicas de segurança Infra-estrutura de desenvolv. de estradas
Presença de demanda por padrões regulatórios Qualidade da infra-estrutura de transp. Aéreo
Efetividade das polïticas antitruste
Disponibilidade de investidores de capital
Qualidade da infra-estrutura telefônica/taxas
Qualidade das escolas públicas
Barreiras de comércio não visíveis
Acesso ao mercado local de valoração
Colaboração de pesquisa universidade / Industria
Eficiência do sistema legal
Encargos administrativos para empresas iniciantes

Fonte: World Economic Forum, 2003. 
 
Apesar deste quadro de informações do WEF demonstrar um cenário de busca de  
inovações sustentáveis, sendo o capital intelectual fundamental nos negócios, a gestão de 
pessoas e por conseguinte os novos capitais, participam ainda pouco da estratégia das 
empresas, como foi comentado recentemente dentro de um  estudo local feito pela Hay 
Group ( PFEFFER, Revista Valor Carreira, Out 2003, p. 38) : 
 

“Os líderes devem mudar o jeito como pensam seus negócios. Devem enxergar de 
onde vem o sucesso, de uma forma mais verdadeira. Muitas empresas perseguem   
valores errados. Coisas como o tamanho e o ápice tecnológico, na verdade, não 
estão diretamente ligadas à lucratividade. As ferramentas que ajudarão as 
companhias a chegar ao lucro estão mais relacionadas com a habilidade dos 
líderes de executar a sua estratégia ligadas a pessoas. “ 
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A respeito desta questão do papel operacional versus a importância estratégica, o mercado 
também detecta e publica pesquisas que demonstram a distância entre discurso e  prática, 
como vemos abaixo ( Revista EXAME, RH estratégico, Out. 2003 ): 
 
Figura 2 – Diferença entre o tempo gasto no estratégico e no operacional pelo RH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa Mercer, Revista Exame, Out. 2003. 
 
O que observamos, portanto, é uma área de RH que ainda atua muito no operacional. Esta 
questão, entretanto, serve como subsídio parcial para a formulação do problema central que 
estes primeiros dados sugerem. Importante, também, é contextualizar que este paradoxo da 
intenção estratégica versus real papel organizacional acontece em um momento onde há 
uma maior necessidade de trazer as informações dos intangíveis tanto dentro e 
principalmente para fora das organizações, hoje mais imediatas com a internet.  

Esta necessidade da habilidade em comunicar as informações do capital intelectual  
que possam ser competitivas para as empresas, para os diversos interessados dentro,  
e principalmente fora da empresa, desenvolve-se no momento em que a evolução do  
capital financeiro também ocorre e transforma os acionistas em donos de muitas das 
grandes corporações do mundo.  
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Hoje, os donos de grandes empresas americanas são acionistas e não as famílias fundadoras 
ou conselhos internos destas organizações. Os maiores investidores são grandes fundos de 
pensão, que representam direitos de grandes grupos de pessoas físicas. Drucker chamou isto 
de sociedade pós-capitalista, onde o poder das empresas “volta” de certa forma às mãos do 
proletariado que Marx pretendia com um mercado controlado. 
 
O gráfico abaixo (figura 3) explora esta questão, onde em uma publicação recente  
discute-se que o quesito transparência vem crescendo e se transformando em um dos itens 
de real força ou fraqueza das empresas americanas. Isto ocorre em razão dos investidores 
menores das empresas terem crescido em 50% nos últimos 50 anos, com um pico maior da 
década de 1990, onde cada vez mais observadores externos acompanham os resultados. 
 
Figura 3: Participação dos investidores institucionais na propriedade das ações EUA 
  

        Fonte: The Conference Board, CIBC World Markes, apud TAPSCOTT, 2004. 

No Brasil, o número de empresas com capital aberto é reduzido, mas vem se ampliando. 
Boa parte das grandes empresas brasileiras figuram em bolsa aqui e agora começam a abrir 
capital no exterior. Este fator tem levado empresas a se motivarem a seguir o movimento 
das bolsas de valores maiores e também paulatinamente irem profissionalizando a 
administração internamente e “dividir” a posse com investidores externos. 

Cresce, então, face a todos problemas que a ausência de transparência traz para as 
organizações, um conceito que já vem sendo trabalhado desde a década de 1960, a 
governança corporativa, procedimentos de conduta na gestão das empresas, que visa 
assegurar de forma neutra os direitos de todos os interessados da empresa.  

Aqui no Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) explica que 
anteriormente o grupo referia-se ao Instituto de Conselheiros de Administração, ou seja, 
consultores que atuavam de forma independente visando assegurar excelência na 
administração, mas que não estavam subordinados a regras mais específicas das empresas 
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de capital aberto. Hoje, entretanto, os princípios discriminados em seu manual unem 03 
princípios fundamentais: Transparência, Prestação de contas e Equidade.  

O quesito transparência entre os outros, entretanto, é o que exige um papel de gestor de 
informações das áreas internas das empresas. Hoje, conforme citado no início, o capital 
intelectual pesa fortemente na análise de competitividade externa, surge um papel 
importante da gestão de pessoas em potencializar as informações intangíveis relacionadas 
ao  capital humano, cabendo-lhe  portanto um papel ainda mais estratégico. 

Estas questões, por sua vez, ainda estão distantes das rotina do RH, sendo internamente 
gerenciadas pelas áreas financeiras e que se incumbem cada vez mais da chamada Relações 
com Investidores. Outro ponto importante desta pesquisa no que envolverá inovação, todas 
as grandes empresas já possuem em seus sites corporativos páginas de internet que 
justamente tornam públicas as informações que a boa governança exige das organizações.  

As questões que surgem dentro deste cruzamento de informações têm forçado áreas que 
gerenciam o capital humano a se relacionarem mais com o lado financeiro e trazerem os 
dados sobre o capital intangível e também levará à uma visão financeira que valore o 
conhecimento de modo geral, ligado à maior capacidade inovadora das empresas.  

Uma mudança de papel sugere ocorrer, então, onde a gestão de pessoas está mais centrada 
no tema que ora abordamos : Desenvolvimento Humano e Organizacional ( DHO).  Um 
equilíbrio maior da gestão estratëgica de pessoas atrelada a esta nova dinâmica da 
economia do conhecimento é demonstrada abaixo ( ULRICH, 1998, p.40): 
 
Figura 4:  Múltiplos papéis de RH 
 

Administração da 
Infra-estrutura da 

Empresa 

Administração da 
Contribuição dos 

Funcionários 

Administração da 
Transformação  

e Mudanças 

Administração de 
Estratégias de  

Recursos Humanos

PROCESSOS PESSOAL 

FOCO

FUTURO 
ESTRATÉGICO

COTIDIANO/ 
OPERACIONAL 

FOCO 

 

Fonte: Livro Os campeões de RH, David Ulrich. 
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Em desenvolvimento humano, nos últimos anos, grandes áreas de aprendizagem tomaram 
força frente às necessidades estratégica e nas organizações passaram a ganhar corpo todas 
as teorias sobre educação corporativa como elemento constante e central nestes ambientes. 
Passando das Learning Organizations de Peter Senge, até a discussão das competências de 
Prahalad, formam-se hoje grandes estruturas nas denominadas Universidades Corporativas.  

Classificando as empresas como “cultas ou incultas”, alguns futuristas em administração já 
previam a eminência do conhecimento de forma relevante (TOFLER, 1980, p. 71 ): 

“ Precisamos classificar as companhias não porque sejam nominalmente manu-  
fatureira ou de serviços, mas pelo que o seu pessoal realmente faz. ... Alex Mandl, 
da CSX, declara: “O componente do nosso serviço de carga cresce sem parar. Os 
clientes querem informação. Somos uma companhia movida à informação” [...]  O 
que isso sugere é que as companhias  podem ser classificadas grosso modo em 
intelectuais e incultas. “      

A inteligência, portanto, ganhou o espaço e hoje a organização vira universidade, 
ampliando em muito o ensino até então burocrático, onde o saber emerge desde conteúdos 
formais de capacitação e principalmente no do contexto de troca de informações dentro de 
áreas e expandindo para a rede de valor da empresa.  

Ensino corporativo é conceito poderoso e que muda o centro da gestão de pessoas como 
administrador de um “recurso” e sim de conjunto de capacidades que trabalham com 
informação e geram  conhecimento para uma competitividade sustentável ( MEISTER, 
1999,  p. 28): 

“A universidade corporativa do ano 2000 e adiante está se tornando o centro 
estratégico da organição [...] tanto quanto mais empresas começam a pensar em 
seus funcionários como um capital humano que vale a pena ser desenvolvido, e em 
seus clientes e fornecedores como importantes colaboradores que também precisam 
de aprendizagem e desenvolvimento, as universidades corporativas passam a ser 
consideradas modelo com o qual outras empresas irão aprender [...]”. 

Por estas questões, o DHO vêm sendo apontado como mais amplo nas necessidades do 
ambiente atual, sugerindo a migração do RH, como demonstrada abaixo, dentro dos 
assuntos que seriam áreas de atuação diárias em D.O ( DALPOZZO, WEY, 1995, p. 132): 
 

Estratégia de negócios  

 

 

 

 

 

 

Processos 

Indicadores de Performance 

Eficácia Operacional 

Estratégia de RH 

Competência 

Educação e mudança 
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Percebe-se, nesta referência, a estratégia de RH dentro do escopo de D.O, visão também 
que mostra que todos os outros quesitos – mais ligados ao conhecimento e questões 
estratégicas – compõem de forma mais ampla esta concepção de área de RH como um 
gestor mais múltiplo e portanto que lide com a arquitetura de Desenvolvimento de Pessoas 
e também do Organizacional, ou seja, uma abordagem denominada de DHO 
(Desenvolvimento Humano e Organizacional). 

Na discussão dos papéis estratégicos e DHO, também outros autores discorreram frente aos 
modelos em que a gestão de pessoas deve ter foco em resultados.  

Citando Prahalad, Ulrich escreve:  

“ Prahalad afirma que RH carece de uma teoria coesa. Para transformar  
as práticas de RH em algo mais que atos isolados, os gerentes de linha e os  
profissionais da área precisam dominar a teoria por trás do seu trabalho; 
precisam ser capazes de explicar conceitualmente como e porquê suas práticas 
produzem resultados. “ ( ULRICH, 1998, pp. 286-287). 

Dentro da área ligada a Desenvolvimento Humano estes questionamentos relacionam-se 
também a Retorno sobre Investimento, buscando formas de valorar o conhecimento e as 
práticas ligadas ao capital intelectual ( PHILLIPS, 1997, p.10 ): 

“ Mensuração de retorno sobre investimento ( em desenvolvimento de recursos 
humanos) está se tornando um assunto global. Organizações de todas as partes do 
mundo estão preocupadas com a contabilidade do treinamento e explora formas e 
técnicas para medir os retorno de resultados. Em uma pesquisa com 35 membros 
do federação internacional de treinamento e desenvolvimento organizacional, 
mensuração de retorno sobre o investimento foi consistentemente listado o mais 
crítico tópico pelos pesquisados. Não importa se o ambiente econômico é maduro 
ou em desenvolvimento, ROI (retorno sobre o investimento, do inglês return on 
investiment) é um tópico crítico ” 

 
Entretanto, apesar da literatura e os dados de mercado apontarem para a necessidade de um 
papel mais estratégico do antigo RH, que por sua vez acontece dentro de um cenário onde 
os fatores de retorno e comunicação ao ambiente externo tornam-se mais agressivos, os 
gestores da área ligados `a pessoas ainda não trabalham uma arquitetura tecnológica que 
satisfaça este cenário, como comentado ( ULRICH, 2001, p.186 ): 
 

“....Embora alguns profissionais de RH saibam usar tecnologia de recursos 
humanos, tal como sistemas de avaliação 360 º, não conseguem adaptar a 
tecnologia às condições de negócios específicas em  mudança”. ( grifo nosso) 
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O problema que esta pesquisa trata refere-se, portanto,  a analisar as evidências de que as 
lideranças em gestão de pessoas detém “intenções” estratégicas e tecnológicas, mas podem 
não estar atuando em termos também de uma arquitetura tecnológica inovadora e que os 
tornem efetivamente estratégicos.  
 
A ausência deste foco inovador, que equilibre processos mas perceba o quão crítico são as 
tecnologias flexíveis, pode estar diminuindo as chances de uma aceitação do papel 
estratégico dentro das organizações, pois, mesmo dominando os conceitos de retorno e 
valoração de elementos do capital humano, pode ocorrer de que as consolidações 
“financeiras” ( ou de outras óticas) não cheguem no tempo devido ao mercado.  
 
Além disto, do ponto de vista de perda para as organizações, os conceitos de uma possível  
falta de transparência junto a todos os interessados trazem impactos negativos junto a 
acionistas externamente e, internamente, a perda da oportunidade da gestão de pessoas mais 
relacionadas ao conhecimento – sob a ótica de uma área de DHO ( Desenvolvimento 
Humano e Organizacional) -, com visão de processos e de inovação tecnológica, dificultam 
o início de uma nova administração centrada nas pessoas e, portanto mais humana. 
 
Em um contexto mais amplo, o micro-ambiente organizacional pode influenciar o  
macro-ambiente, onde o respeito ao lado humano nas organizações demonstram que a 
sociedade também alfere ganhos. Um deles tem sido trabalhado pelas entidades que lidam 
com os níveis de transparência, que tem mostrado que os níveis de fraudes e corrupção 
diminuem quando o ambiente é mais positivo e resgate o  potencial individual no dia-a-dia. 
 
Traçamos a seguir os objetivos que nortearão este estudo visando ser uma contribuição para 
se avaliar de fato quais são as informações que podem, primeiro nos evidenciar dentro da 
revisão bibliográfica os movimentos de mudança interna das organizações na direção da 
gestão de pessoas mais híbrida e ligada aos negócios. E, em um segundo momento, busque 
confrontar com informações mais de mercado se a proposição maior do paradoxo entre 
maior importância do capital intelectual versus menos inovação e gestão tem evidências.  
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 Objetivo Geral 
 

Frente a avaliação inicial de um cenário de maior transparência das empresas, que 
traz a oportunidade para as áreas de gestão de pessoas em serem estratégicas, o 
presente estudo tem como objetivo geral avaliar em que contexto e porquê a 
inovação tecnológica possivelmente poderia acelerar esta mudança organizacional.  

 
Mesmo dentro do possível contexto de mudança para papéis mais centrados no 
Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO), o objetivo é também verificar 
se estes gestores podem estar relegando a inovação como fator de alavancagem para 
obterem papéis de comando e vir a trazer gestões mais humanas dentro do micro-
ambiente corporativo e  impactos positivos na sociedade. 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Avaliar como estão ocorrendo as mudanças que envolvem a demanda de maior 

transparência por informações das empresas com interesse em avaliações mais globais 
por diversos investidores, quais são os novos ativos que se mostram de interesse dos 
mesmos e sua interligação com as políticas internas de governança corporativa, que 
trazem exigências mas oportunidades organizacionais; 

 
2. Contextualizar inovação, dentro da velocidade e impacto que a internet traz como meio 

de informação para investidores nas políticas de governança, buscando avaliar a 
interligação do enfoque inovador para uma gestão que passa a ter como centro o 
conhecimento e vê como “estratégia” os capitais humano e intelectual; 

 
3. Avaliar os conceitos macro de que é ser estratégico e, em contraponto com o que se 

espera, que é o de uma atuação de RH menos “operacional”, levantar se a busca que a 
área tem está se direcionando para o ambiente levantado, onde as oportunidades de 
papel mais relevante envolvem gerir os novos ativos para governança e pressupõem 
Desenvolvimento Humano e Organizacional ( DHO); 

 
4. Analisar a evolução do DHO como possível proposta emergente de estrutura de gestão 

estratégica de pessoas, buscando avaliar que há um grupo de informações na literatura 
que  evidenciem que mesmo com o crescimento do papel do capital intelecutal autores 
ou estudiosos demonstrem que há alguma discrepância entre relevância corporativa e 
efetivo retorno de mudanças no comando organizacional. 

 
5. Observar a variável  - tecnologia da informação – dentro do âmbido to DHO visando 

apurar a ocorrência de eventos que estejam também demonstrando de alguma forma que 
um mercado inovador se movimenta no mundo e no Brasil, quais os setores que mais 
chamam a atenção e se indicam o respectivo movimento interno das corporações em 
novos modelos de gestão de pessoas. Se sim, esta etapa objetiva dar mais subsídios 
específicos quanto aos tipos de inovação existentes, enquanto estudo para linhas de 
possíveis propostas ao problema apontado nesta pesquisa. 

 
6. Por fim, discutir através de pesquisas de mercado e dentro de um case na indústria de 

software se há amparo para a tese aqui discutida e as alternativas para o problema. 
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Estrutura do estudo 
 
No capítulo 1 -  Será trazido o novo cenário impactado pelos novos ativos na economia do 
conhecimento, que conduz internamente nas empresas mais voltadas a mercado a 
trabalharem a transparência. A governança corporativa fortalece este compromisso e 
assegura credibilidade e exige dos gestores dos novos ativos foco de processos e inovação, 
que leva a avaliar o conceito do ser estratégico dentro da gestão de pessoas.  
 
No capítulo 2 – Frente ao cenário externo que força o interno à uma política centrada na   
gestão para um ambiente que possibilite uma arquitetura de mudança e de aprendizado, será 
avaliada a migração ou resgate da ótica do Desenvolvimento Humano e Organizacional 
DHO. Porém, irá ser analisado o quanto as práticas, em especial ligadas à arquitetura de 
Desenvolvimento Humano é inovadora para trazer os dados rapidamente para governança.   
 
No capítulo 3 – Uma vez que foram levantadas as informações quanto à gestão de DHO 
estar relegando inovação na gestão estratégica do capital intelectual, este capítulo busca 
relatar um pouco do momento da área de tecnologia de software procurando subsidiar o 
estudo de possíveis alternativas ou roteiros que sugerem ser auxiliadores para mudar o 
ambiente de gestão de pessoas, levando seus gestores para um papel relevante dos novos 
ativos junto à governança corporativa e, conseqüentemente, próximo a papéis de comando. 
 
No capítulo 4, foram levantadas pequisas de mercado que refutam, com uma visão mais 
atualizada e de mercado, se alguns dos fatos revisados têm exemplos reais. Tratar-se-á de 
uma pesquisa exploratória, onde a percepção dos especialistas busca confrontar teoria e 
prática para subsidiar o estudo de caso e reforçar a revisão apresentada.  
 
O capítulo 5 encerra a pesquisa com um estudo de caso que terá enfoque maior sobre uma 
empresa de software inovadora para a área de DHO. Também abordará outros dois ângulos: 
o do cliente, verificando as reais políticas que se mostram em utilização relacionadas às 
tecnologias citadas e um terceiro ângulo o do mercado, procurando avaliar junto à bolsa de 
valores algumas conexões também com os pontos citados.  
 

Aspectos metodológicos  
 
Uma vez levantados os aspectos teóricos, o presente estudo levará a duas linhas: 
  

a) Pesquisa exploratória:  Atravës de levantamentos de estudos de mercado e também 
de entrevistas on-line com especialistas nos assuntos. 

 
b) Pesquisa de campo através de estudo de caso: Através de avaliação de empresa 

inovadora no setor de tecnologia, porém avaliando o ângulo do cliente e do mercado 
 
Na primeira parte ( a ), os  estudos causais comparativos ( RUDIO, 2000 ) têm como 
objetivo comparar a realidade mais recente com os problemas apresentados, visando 
confrontar hipóteses e realidade onde algumas das causas  levantadas se tangibilizam. 
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No caso destes estudos causais, bases secundárias que tenham respaldo dentro dos assuntos 
envolvendo as práticas e gaps do RH, áreas ligadas a desenvolvimento humano e de como 
se comporta as oportunidades e papéis de seus líderes no ambiente organizacional, irá se 
buscar resgatar em uma perspectiva local, regional e mundial os pontos levantados sobre o 
enfoque inovador ainda reduzido.  
 
A Segunda parte ( b ) da  pesquisa tratar-se-á de estudo de caso, onde vem sendo levantados 
dados iniciais que irão ser aperfeiçoados e confrontados, seguindo a estrutura das etapas do 
protocolo de caso ( YIN, 2000), descritas abaixo. 
 

Protocolo de Estudo de Caso 

 
O protocolo deste estudo de caso, leva em conta as seguintes etapas (YIN,1994, pp. 89-91): 
 

a) Visão geral do estudo de caso ( objetivos e patrocínios do projeto, questões de 
estudo de caso e leituras importantes sobre o tópico que está sendo investigado) 

b) Procedimentos de campo ( credenciais e acesso aos locais do estudo de caso, 
fontes gerais de informações e advertências de procedimentos). 

c) Questões do estudo de caso ( as questões específicas que o  pesquisador do 
estudo de caso deve manter em mente ao coletar os dados, uma planilha para 
disposição específica de dados e as fontes em potencial de informações ao se 
responder cada questão). 

d)  Guia para o relatório de estudo de caso ( resumo, formato de narrativa e 
especificação de quaisquer informações bibliográficas e outras documentações). 

 
Estas etapas justamente é que trarão as diretrizes para um enfoque imparcial, essência da 
visão do Protocolo de estudo de caso de Yin (1994),  sendo que em momento algum estará 
sendo perguntado à organização-cliente em questão sobre os potenciais resultados e, sim, 
verificados junto à suas obrigações frente ao mercado de capitais, fonte esta onde, com 
menor incerteza, serão verificados exemplos das práticas avaliadas. 
 
Analisado, portanto, dos ângulos do ambiente financeiro e a exigência por comunicação de 
dados financeiros e não financeiros, do ambiente interno onde a área de gestão de pessoas 
busca soluções e da empresa fornecedora que traz evidências sobre a ligação entre 
tecnologias e impacto na busca de novos papéis, o estudo de caso buscará contribuir para 
trazer uma situação onde alguns dos pressupostos se fazem presentes e modificam o 
problema levantado nesta pesquisa. Caráter de singularidade, um das características que se 
pedem presentes dentro da proposta de Yin (1994). 
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Justificativas 
 
Algumas das publicações de especialistas citados demonstram a necessidade de pesquisar 
mais a questão da inovação e tecnologia dentro da gestão de pessoas. Entretanto, quando 
alguns autores tocam no assunto de tecnologia ainda estão distantes da questões de 
governança e possuem um enfoque mais operacional. 
 
Um estudo que trabalhe o tema central de Inovação, porém especificamente dentro do 
ponto hoje crítico da gestão de desenvolvimento humano e organizacional ainda é restrito, 
quando temos dispersos temas envolvendo desde retorno sobre investimento até tecnologias 
de internet para a área, mas não avaliando tecnologias flexíveis. 
 
A motivação do tema de inovação e um papel estratégico das lideranças da área se prende 
na busca mútua de contribuir para ambientes organizacionais mais humanos e fomentar a 
nova indústria da informação que no Brasil cresce e busca novos horizontes no mundo.  
 
Uma oportunidade especial para o DHO ocorre no caso brasileiro, onde as grandes 
empresas vêm se sofisticando nas práticas de Governança e onde o mercado de capitais, 
através da Bovespa, aprimora os níveis de transparência exigidos, como é o caso do 
denominado “ Novo Mercado”, lista de empresas que seguem ums série de exigências para 
obterem o nível de governança 1 que dá maior segurança aos investidores. Estas primam 
em seus relatórios não só pelos ativos financeiros, como também pelos dados Sociais.  
 
Do ponto de vista metodológico, as razões que nos levaram a optar pelos estudos sem a 
aplicação de pesquisas efetivamente quantitativas decorreram do fato que os estudos que 
apresentamos no capítulo 4 praticamente já configurarem um group de análise de empresas 
muito maior do que poderíamos conceber, além do que em nível global e onde 
principalmente ocorreu a oportunidade de avaliar parte deste material através de seus dados 
estatísticos. Isto significou, em parte, poder fazer novas leituras do material. 
 
Quanto ao estudo de caso, vimos como diferencial uma análise de uma empresa que, 
mesmo de pequeno porte, atende grandes corporações, trazendo à tona a necessidade de 
soluções tecnológicas que de fato se adequem às necessidades no trato inteligente da gestão 
de Educação Corporativa.  
 
Nosso enfoque não foi de buscar informações a partir do cliente de grande porte, pois 
preferimos observar alguns outputs de forma isenta, justamente avaliando a mesma a partir 
do ponto de vista que sugerimos aqui – como um analista de mercado captando dados 
qualitativos através do site ligado à governança corporativa da empresa, através da internet. 
 
Quanto às  possíveis limitações envolvendo esta abordagem de pesquisa, estão ligadas  aos 
aspectos de tratarem ainda de tema relativamente recente no cenário de administração no 
Brasil, sendo até por isto de interesse já mencionado, mas que por outro lado também 
exigem nesta fase esta observação do exterior que ora propomos, mas já antevendo por aqui 
até potencializar as oportunidades para as áreas de Desenvolvimento Humano e 
Organizacinal e de Governança Corporativa para as empresas  com estas políticas no Brasil.
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CAPÍTULO 1 – Ambiente Externo: Eixos financeiros das organizações atuais 
 
1.1 – Ativos na economia pós-capitalista  e Governança Corporativa 
 
O ambiente em que ocorrem as evidências sobre a questão falha de inovação em DHO traz 
a necessidade de iniciar a revisão bibliográfica abordando a mudança de avaliação do valor 
da empresa. A necessidade de atentar para os novos ativos, os quais,  até o século passado, 
estiveram mais ligados aos meios de produção e capital nas mãos de poucos e agora mudam 
para a valorização do capital intelectual e empresas de capital aberto.   
 
Aprofundar-se no tema dos novos ativos envolve inicialmente, entre outros aspectos, 
resgatar quais destes intangíveis corporativos têm sido mais valorizados e como os 
mecanismos mais tradicionais de avaliação financeira também evoluíram e hoje exigem dos 
gestores uma visão expandida quanto às diversas dimensões das empresas.   
 
Tema de artigo sobre competitividade uma pesquisa comentava (A.T.KERNEY, Brasil 
despenca para 17 º do índice de confiança, Site Invertia: Out, 2004), a respeito dos critérios 
para escolha de país para investimentos, que:  
 

“ Entre os fatores que influenciam a escolha de um país para investir, o nível de 
educação é o mais levado em conta, seguido pela qualidade de infra-estrutura. Na 
mais recente pesquisa, os investidores disseram que China e Índia deverão 
concentrar mais da metade dos investimentos”. 

 
A despeito do título da matéria, que informa que o Brasil caiu nas intenções de 
investimento, no que refere ao quesito educação, apesar de estarmos ainda abaixo 
qualitativamente de outros países, cabe, para os propósitos deste estudo, destacar que as 
avaliações têm sido cada vez melhores, em razão de melhores dados disponíveis para 
análise e avaliações de analistas e interessados.  
 
Este exemplo de como analistas começam a avaliar, também levando em conta o capital 
intelectual, serve para trazer evidências sobre a questão dos novos ativos que começam a 
impactar na sociedade pós-capitalista. Algumas peguntas surgem e servem para demonstrar 
o impacto dentro das organizações e em específico na área de gestão de pessoas que ora 
discutimos estar migrando para áreas de Desenvolvimento Humano e Organizacional:  
 
O que é o conceito de intangível? Existem os mais valoráveis? Qual a velocidade de 
comunicação destas informações ? Quais as regras ou leis que estão forçando um maior 
rigor no trato destas informações? Por fim, qual a oportunidade e os problemas para o DHO 
frente aos novos ativos? Estas questões podem auxiliar a trazer o cenário de forças que 
trazem novas oportunidades às organizações levando também à questão deste estudo que 
pesquisa de certa forma as exigências em abordagem tecnológica inovadora. 
 
Falar em valor é discorrer sobre quais atributos tem certa peso de atração para uma pessoa 
ou grupo de pessoas e que o possa tornar valorável do ponto de vista econômico. Atributos 
estes que levam em conta fatores do que se considera “avaliação” e que exige análise de 
modelos técnicos e também de informações de mercado.  
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Se for ser analisada pela teoria de finanças, o processo levará em conta diversos quesitos 
gerais de credibilidade presente e futura para descrever esta questão, o que está relacionado 
à questão de avaliar um determinado bem ou ativo. Como descrevem os especialistas  
( GITMAN, 1997, p. 246): 
 

“O valor de qualquer ativo é o valor presente de todos os seus fluxos de caixa 
futuros . [...] Avaliação é o processo que une risco e retorno para determinar o 
valor de um ativo. É um processo relativamente simples que pode ser aplicado às 
séries de benefícios esperados dos títulos de dívida... para determinar seu valor em 
um dado instante no tempo. “ 
 

Nesta mesma linha de finanças voltada para empresas , explica o profissional da Merryl 
Linch ( FRIDSON, apud GITMAN, p. 245) “ Para maximizar a riqueza dos acionistas, 
deve-se entender como gerá-la “. Ou seja, de modo simplificado, saber analisar de modo 
amplo os controles que são usados por estas para exprimir sua realidade de ganhos e custos.  
 
Um exemplo simplificado de um report de dados financeiros, é exemplificada da seguinte 
forma ( GITMAN, 1997, p. 71), que aqui somente trazemos a lógica geral:  
 

Receita de vendas 
Menos: Custo dos produtos vendidos 
   Igual a : Lucro bruto 
 
   Menos: despesas operacionais 
   Igual a: Lucro operacional 
 
     Menos despesas financeiras 
     Igual a: Lucro líquido (antes do imposto de renda) 

 
Do ponto de vista da análise das informações de mercado, entretanto questões de 
concorrência, políticas e macro-economia em geral entram em cena. Ou seja, dados que 
trazem uma certa visão racional do ponto de vista de retrospecto (tendência), mas que no 
fundo envolvem lidar com o subjetivo. Assim, falar de valor pode envolver minimização de 
riscos, mas trata-se de conceitos diversos e de probabilidades, inclusive do ponto-de-vista 
“pessoal” de quem faz a análise.  
 
Esta pequena visão de pontos abordados pela literatura financeira, que não é escopo deste 
estudo, serve para perceber que os controles que determinam o valor, trabalham sobre a 
observação de ativos dos mais básicos e que faz compreender o porquê do centro das 
discussões na área de contabilidade e finanças nos últimos tempos ter sido em torno do fato 
que a lógica de lidar com fatos passados serve para lidar com algum grau de incerteza, mas 
tem grande limitação para descrever de certa forma o valor. 
 
Desta forma, quando se trabalha com o campo das probabilidades, o tipo de informação que 
se tem em mãos para trabalhar a avaliação de valor é crítico. Um dos grandes problemas do 
sistema de capitais é justamente este: assegurar que quem gera as informações não está 
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distorcendo a mesma para obter vantagens. O sistema regulatório criado em torno deste 
esquema no último século teve sua mudança recente quando grandes empresas quebraram 
mesmo sob vigilância externa e relatando saúde financeira invejável. 
 
Neste sentido, visando evitar novamente o que já havia ocorrido no crash da bolsa de 1929 
e que se julgava não factível de reincidência, uma ampla reforma dos sistemas de controle 
ganham corpo sob forma da governança corporativa e, dentro das organizações, amplia-se a 
valoração tanto quantitativa quanto quantitativa, onde as áreas de finanças também tomam 
um novo papel de equilibrar as práticas correntes contábeis, mas principalmente captar 
novos centros de valor dentro da empresa e gerir as Relações com os Investidores. 
 
Do tema governança portanto, que se relaciona à visão da “transparência pública” no 
sentido de assegurar veracidade de processos, emergem temas como a ética, 
responsabilidade corporativa, coligados ao que tratamos aqui como os Novos ativos. A 
administração e a economia, portanto, passam por uma revisão de conceitos, onde gerir 
vem se tornando cada vez mais gerenciar o conhecimento e a economia a equilibrar as 
relações de mercado onde o valor emerge desta nova riqueza invisível das organizações. O 
paradigma da nova economia social é abordada da seguinte forma ( HENDERSON, 1991): 
 
Figura 5 – Transição da velha para a nova economia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Henderson, 1991. 
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O tema correlato aos ativos, assim, vem sendo discutida desde o que os economistas 
consideram um marco na área que é a publicaçao de A riqueza das nações de Adam Smith, 
em 1776. Cruza com o centro das próprias avaliações dos grandes autores como Marx, que 
discutia de modo geral um sistema, onde pela lógica do lucro e da maior força dos que 
detinham os mecanismos de produção, a distribuição de seu principal produto não 
aconteceria pelas vias normais. Este produto, o lucro que se obtém, cria o que se constitui o 
capital da de uma organização. Mas é justamente a ampliação deste conceito que ora se 
discute, quando há distorções e leva à análise entre realidade e especulação 
 
Este produto, enfim, representa o tempo empregado das pessoas, representa o poder e 
domínio político dentro do modelo orientado pela monetarização das trocas e da 
expropriação de seu repasse pelos diversos atores do sistema, denominado lucro. Marx se 
debruçou sobre o problema que envolve as relações de classes sociais e algum tempo 
depois propôs o modelo “comum”, mais igualitário e controlado pelo que seria um governo 
do proletariado, experiência esta vivida pela humanidade através de revoluções. 
 
Como explica a literatura, é diferente a distância entre capital gerado por trabalho e capital 
especulativo. A visão clássica destaca, então, os elementos essenciais ( DOWBOR, 2003, 
cap. Formação do capital, Acessível em: www.dowbor.org ): 
 

“ [...] Para entender o que  é capital, portanto, devemos partir do processo de 
produção... A produção envolve três qualidades de mercadorias: 
 

- A mão-de-obra; 
- A matéria-prima; 
- O equipamento ; 

 
São os componentes bäsicos do processo de produção.[...]” 
 

Analisar desde então, o capital de uma empresa, referia-se à analisar o conjunto destes 
processos de produção. Apesar de posteriormente a administração cientïfica ter introduzido 
melhoras significativas, durante um bom tempo as pessoas realmente não tiveram espaço 
indivitual   nas empresas, somente para aumentar a produtitividade. O Tipo de trabalho  
estava muito ligado à indústria e as pessoas não teriam como influir no mesmo sem serem 
detentoras dos meios de produção.  
 
Com a maior competitividade e melhora da economia no período da industrialização, o 
próprio mercado se sofisticou onde novos quesitos foram envolvendo os processos de 
produção, onde os ativos da organização começaram a girar em torno da informação que 
serviu para pequenos (mas vitais) incrementos da produção e hoje  constitui em conjunto 
com as pessoas uma série de novos ativos dentro das organizações.  
 
Hoje, entretanto, segundo alguns autores, estamos justamente numa ampla transição ainda 
da mentalidade da era industrial ( “hard”) que ainda permeia e quer se manter no controle 
do mundo e uma nova era “soft” que ainda sofre resistências frente a interesses que 
renegam justamente o que a própria história já provou na virada do século anterior, 
destacado no livro “Criando uma nova civilização” ( TOFLER, 1999, p. 100): 
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“ Por mais poderosas que as forças da Segunda Onda ( como Tofler define a era 
industrial) possam parecer hoje, o seu futuro está diminuindo. No começo da era 
industrial as forças da Primeira Onda ( era agrária) dominavam a sociedade e a 
vida política. As elites rurais pareciam destinadas a dominar para sempre. Todavia, 
não dominaram. Na verdade, se  o tivessem feito, a revolução industrial nunca 
terial conseguido transformar o mundo. “ (parênteses nossos)  
 

A respeito deste tema, inclusive, uma visão histórica revela que a busca do conhecimento e 
o desenvolvimento de tecnologias ocorrem desde a evolução das buscas científicas do 
século XVIII. Descrevendo sobre a riqueza do conhecimento que deu origem, através de 
uma sequência de “batalhas científicas”, às grandes corporações que conhecemos hoje em 
áreas como a química, metalurgia e engenharia, o livro “A riqueza e a probreza das nações” 
assim descreve ( LANDES, 1998, p. 309): 
 

“Instituições e cultura primeiro; a seguir, o dinheiro; mas, desde o princípio e cada 
vez mais, o fator essencial e recompensador cabia ao conhecimento. A primeira 
medida para adquirir os “segredos” das tecnologias britânicas era enviar 
exploradores – agentes treinados para observar , relatar e aliciar artesãos 
experientes. Assim, em 1718-20, por instigação de um expatriado excocês, John 
Law, a França desencadeou uma campanha sistemática para atrair técnicos 
britânicos: relojoeiros, tecelões, metalúrgicos, fabricantes de vidro, construtores de 
navios – cerca de duzentas ou trezentas pesssoas. Essa campanha perturbou a tal 
ponto os britânicos que foi promulgada uma lei proibindo a emigração de certos 
artífices especializados, a primeira de uma série de medidas abrangendo mais de 
um século e um leque cada vez mais amplo de ofícios e profissões.” 

 
Voltando a Tofler, portanto, estas evidências históricas, reforçam sua visão de que as 
organizações que estão negando a história, devem atentar para o erro de insistirem em:   
 

Estrutura burocrática, modelos e processos das fábricas pós-fabris;   

 

 

 

 

 

 

Buscar ainda impor a produção massificando a sociedade;  
Visão de estratégia centralizada com poder nas mãos de poucos; 
Visão de cadeia de fornecimento vertical, quando a produção é virtual; 
Finalmente, tentam separar a vida individual das pessoas e o trabalho; 

 
Estas questões nos levam à percepção de que dois grandes fatores sugerem estar impul-
sionando os novos ativos:  
 

A migração de um sistema capitalista baseado em valoração de bens físicos e 
produtividade pura, para um sistema financeiro mais híbrido, onde as empresas que têm 
seu capital aberto a investidores (ou política que avança neste sentido) sabem o peso de 
outros ativos para o mercado. Isto facilita estruturas mais orgânicas, onde pessoas e 
conhecimento tem mais possibilidades de serem o centro e onde a gestão é pensada em 
termos de todos os interessados: funcionários, clientes, parceiros e a sociedade.  

 
A inovação, tocada dentro do aspecto das virtualização e da rede de Castells, que na 
indústria moderna ocorre  sob os processos, que se fundiram, na última década, às 
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tecnologias de processamento e agora de distribuição e troca de conhecimento em 
tempo real via internet. Estas plataformas viabilizam questões de pesquisa e desen-
volvimento, mas tem sido críticas na questão abordada da desmassificação do consumo 
e também quanto a integrar fatores de responsabilidade aos negócios.    

 
Quanto ao primeiro fator,  o assunto da gestão que expande a visão capitalista nos leva ao 
tema de quais ativos interessam  ao mercado e quais os sistemas que regulam o valor destas 
informações. Um conceito que começou com os conselhos de direção das empresas e 
migrou para uma metáfora do “governar” a empresa, ou, Governança Corporativa.  
 
Explicando o tema, que por conta de suas origens visando a acuidade financeira que ateste 
o valor à atuais e futuros acionistas é considerado pelos especialistas como tema referente 
somente a um “mercado de capitais”, uma das poucas publicações locais até alguns anos 
atrás explicava as origens da Governança e discutia suas finalidades, envolvendo a 
diferença entre shareholder e stakeholder ( LODI, 2000, p.10): 
 

“O debate sobre Governança Corporativa continua muito aquecido na Inglaterra, 
de onde surgiram , alguns anos atrás, os comitês Cadbury, Greenbury e  Hampel 
criando códigos de melhores práticas. A primeira e fundamental questão é se a 
empresa existe para atender aos seus acionistas ( shareholders no inglês) ou para 
atender a seus stakeholders, um grupo de interesses mais amplo composto de 
empregados, fornecedores, clientes, cidadãos, etc”   
 

Lodi comenta que, em linhas gerais os Estados Unidos vinham sendo mais defensores dos 
acionistas, enquanto os Alemães defendiam os Stakeholders. Entretanto, esta situação vinha 
mudando e também entre os americanos práticas mais “responsáveis” vinham acontecendo. 
Sobre a oportunidade que envolve o mercado de capitais, governança e economias ainda m 
desenvolvimento como o Brasil, foi assinalado que os investidores americanos e de outras 
economias desenvolvidas buscam investir em mercados fora de seus países. Esta questão 
traz a oportunidades de investimento, por exemplo, no Brasil, mas é justamente aí que é 
importante que as corporações aqui saibam ser transparentes.  
 
A Bovespa, bolsa de valores de São Paulo instituiu há pouco, inclusive, os níveis 1 a 3 de 
Governança, valorando melhor para os analistas aquelas empresas brasileiras, ou outras 
presentes localmente com ações na bolsa, que primam primeiramente em garantir a 
neutralidade de seus processos de administração que assegurem os direitos de todos os 
interessados. Mas também no Brasil ganha força as informações de outros ativos da 
empresa, em especial envolvendo capital humano e meio ambiente. 
 
Sobre quais os quesitos que os conselheiros de Governança Corporativa usam para medir o 
desempenho corporativo, alguns órgãos internacionais, listam ( LODI, 2000, p. 31): 
 

1. Qualidade do Management 
2. Qualidade dos produtos e serviços 
3. Capacidade de atrair, desenvolver e manter pessoas talentosas 
4. Valor como investimento de longo prazo 
5. Uso dos ativos da empresa 
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6. Solidez financeira 
7. Inovação 
8. Responsabilidade pela comunidade e pelo ambiente 

 
Fonte: The  Corporate Board, Special Report 1997/01  

 
Ou seja, percebemos que os quesitos equilibram os quesitos financeiros e “não-
financeiros”. A crítica das escolas chamadas utilitaristas, defendem que a principal função 
da empresa é gerar lucro, este em si já um ítem de responsabilidade social. Entretanto, em 
um cenário de mercado financeiro mundial dominado por fundos de pensão que investem 
em fundos pelo mundo, fica difïcil senão priorizar as questões não-financeiras, pelo menos 
projetar que torna-se no mínimo mais interessante, uma empresa que assegura a ética. 
 
No livro “A dimensão humana da Governança Corporativa “, outro presidente do Instituto 
brasileiro de governança corporativa, cita um exemplo interessante de que as questões 
envolvendo a valoração das pessoas e dos intangíveis nos processos de governança é 
realidade de mercado ( STEINBERG, Herbert, 2003, pp. 16 e 17): 
 

Pesquisa promovida pela McKinsey e intensamente debatida entre especialistas em 
Governaça corporativa revelou que investidores profissionais de instituições com 
mais de US$ 3,3 trilhões em ativos mostram disposição para pagar valores 
adicionais de 24 % e média a aquisições ou aplicações em empresas brasileiras que 
provem manter boas práticas. 

 
Já sobre a possível possibilidade de se publicar dados sem respaldo para gera interesse 
lembra que a lei internacional que regula o setor tem regras claras: 
 

A lei norte-americana Sarbanes-Oxley, de julho de 2002, determina que os 
relatórios financeiros trimestrais das empresas com ações nas bolsas norte-
americanas contenham uma declaração do presidente e do diretor financeiro 
atestando que o documento está correto, é fiel à condição financeira da empresa e 
que eles se responsabilizam pelos “controles e procedimentos de divulgação” 
 

Dentro destas questões, crescem os fundos de investimento ligados às causas responsáveis  
e as bolsas de valores também passam a listar índices de empresas que prezam pela 
responsabilidade social e devem comprovar estas questões através de certificações 
internacionalmente aceitas. Para gerir estes ativos intangíveis, cresce a função do  
setor chamado de Relações com Investidores (RI). Descrevendo sobre um destes  
índices de responsabilidade o Dow Jones Sustainbility, o RI do banco Itaú, declarou no 
livro ( STEINBERG, 2003, p. 76): 
 

   O Itaú foi uma das empresas brasileiras no país e no mundo a compor o índice 
Dow Jones Sustainbility, que considera uma mosra entre 3 mil empresas com alta 
rentabilidade de vários países. Para ser aceito nesse seleto grupo, desde 2002 o 
banco vem preenchendo questionários detalhados de sua atuação social. “Ficamos 
surpresos com a reação de vários fundos de pensão internacionais que nos 
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cumprimentaram pela nossa postura. É um resultado não mensurável , mas 
fantástico pois eles são futuros investidores.” 

Ou seja, temos então dentro desta literatura sobre a questão de Governança Corporativa, 
que o mercado valora cada vez mais os novos ativos. Estes  são considerados, fazendo 
paralelo com Adam Smith, A nova riqueza da organizações, para citar o termo usado por 
um dos autores conhecidos nas teorias da Gestão do Conhecimento. Descrevendo sobre a 
emergência dos novos ativos, demonstra através da consolidação abaixo que os novos 
ativos são mais valorados em vários setores ( SVEIBY, 1997, p. 7): 

Figura 6 - Valores do Mercado Global e Ativos Intangíveis / Abril 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Morgan Stanley, do livro A nova riqueza das Organizações 

Sveiby considera como valor total de mercado de uma empresa seu patrimômio visível 
somados principalmente dos seguintes intangíveis: 

1. A competência individual ( escolaridade, experiência) 
2. Estrutura interna ( gerência, P&D, sistemas, etc) 
3. Estrutura externa ( marcas, relaçoes com clientes e forncedores) 

+  
4. Patrimônio Visível 
 

=  Valor total de mercado da empresa 
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Outros autores expandiram a estas dimensões a importância do “capital natural”. Descre-
vendo como a gestão do meio ambiente deve caminhar em paralelo com esta visão, ou 
melhor, em conjunto, com os novos ativos do conhecimento ( HAWKEN, 1999, p.4): 

1. Capital Humano 

2. Capital financeiro 

3. Capital manufaturado 

4. Capital Natural 
 
Somente para se ter uma idéia do valor dos chamados serviços do meio ambiente, que os 
cientistas que deram origem a duas publicações - livro Nature’s Services e um artigo da 
Nature - avaliarem em 1997, já se poderia perceber o impacto correlato pelas empresas. 
Descreve o autor sobre o esforço dos cientistas ( HAWKEN, 1999, p. 144): 
 

[...] o valor anual de dezessete serviços do ecossistema: uma média de US$  36 
trilhões, com uma estimativa mais elevada de 50 trilhões. Considerando que o PIB 
mundial de 1998 foi de 39 trilhões, as cifras surpreenderam.  
 

Frente a esta questão, muitas empresas possuem políticas de responsabilidade com o meio 
ambiente como estratégia prioritária, em especial aquelas que utilizam os “serviços do meio 
ambiente” citados, de forma mais direta em seus produtos ou serviços. Hoje, certificados de 
gestão ambiental regulam e são acoplados à visão de ativos intangíveis das empresas e 
fazem parte integrante de forma crítica dos comunicados de Relações com Investidores 
publicados na internet, parte integrante dos relatórios de balanço social. 
 
Assim, o novo desafio das empresas, no que Don Tapscott e David Ticoll (2004),  vem 
chamando de a Era da Transparência é o de tornar seus novos ativos, em especial o 
intelectual e ambiental, pois como vimos tem sido altamente valorados pelas práticas gerais 
de governança, trabalhados dentro da organização e comunicados aos diversos interessados.  
 
Este cenário está próximo das atividades de gestão de pessoas, que tem exigências mas 
também uma ótima oportunidade de atuar de forma mais estratégica. São dois os desafios: 
uma arquitetura que construa um ambiente que trabalhe e gere os novos ativos, dentro de 
uma lógica que privilegie aprendizado, conhecimento e principalmente tecnologias 
inovadoras que mesmo com as dificuldades organizacionais permita gerar inteligência.  
 
Desta forma, a  próxima seção irá avaliar o contexto de inovação e as capacidades do RH, 
que busca cada vez mais um papel estratégico,  mas que para isto precisa ser estudado 
dentro deste novo cenário de transparência e velocidade. Cenário este que acabamos de 
verificar, começa a impulsionar de fora para dentro das organizações para um novo foco de 
administração, que não só necessita da competência na gestão dos intangíveis mas também 
de comunicar o valor destes para todos os interessados de maneira eficaz.  
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1.2 – Impacto na visão de gestão estratégica no conceito de DHO 

A importância de ser estratégico envolve, dentro de discussões diversas e da literatura de 
gestão, cada vez mais, as crescentes questões de competitividade, onde as organizações 
privadas são impulsionadas pela facilidade em copiar eficiências operacionais, mas onde 
não ocorre o mesmo quando envolve as diferenciações criativas ou inovadoras.  
 
O objetivo desta seção é revisar esta conceituação sobre o que é esta importância em ser 
estratégico, justificando o subtítulo de interesse da pesquisa que coloca este fator como 
importante, mas onde cabe justamente primeiro destacar em qual contexto a análise nos 
demonstra ser mais ampla a premissa estratégica. Para a gestão de pessoas esta análise é 
importante, em um momento em que se discute muito um papel mais relevante, mas onde o 
direcionamento para ser estratégico pode estar sendo parcial.  
 
A observação das mudanças por que tem passado esta compreensão da estratégia con-
funde-se, na literatura, com a questão da liderança dentro das organizações, onde as práticas 
têm demonstrado que a prerrogativa de sair do operacional tem estado longe das áreas de 
gestão de pessoas, como se vê no exemplo das empresas americanas no último século: 
 
Figura 7: Experiências dos presidentes das maiores corporações nos EUA, 1919-79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fonte: Fligstein, 1990, apud  Whittington, O que é estratégia, p. 61. 

Quanto às consequências de menor influência organizacional, uma das possibilidades  
que se pode ampliar através da leitura inicial deste gráfico é que o acompanhamento  
dos enfoques mais clássicos foram seguidos pela gestão de pessoas. Onde é necessário, 
portanto, uma compreensão das transformações do enfoque estratégico, visando  
perceber se não são necessárias novas leituras para captar modelos a serem melhorados 
vistos como novos. 
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A inevitável analogia das estratégias de guerra traz, realmente, boa  parte das idéias centrais 
da área ligada a planejamento, liderança, uso dos recursos e psicologia em momentos de 
vida e morte. Líderes militares históricos têm inspirado ao longo do tempo as origens que  
remontam da grega Estrategos e geraram obras ricas em como ter a vantagem frente ao 
inimigo (CLAUSEWITZ, 1700). Hoje, entretanto, as próprias guerras modernas exigem 
mais que boa gestão de todos os recursos, ou mesmo isoladamente a figura de líderes, ainda 
que vitais. Metaforicamente falando, para o mundo corporativo, boa parte das exigências de 
eficiência cabem, mas não somente operacional e para um momento específico. 
 
Posteriormente, segundo alguns autores ( ANSOFF, 1977), foram encontradas técnicas que 
trouxeram o mundo da estratégia de guera para o uso nas organizações, como foi o caso da 
teoria dos jogos. Apesar de permanecer até hoje algumas noções da estratégia de guerra no 
mundo corporativo, as discussões acerca do verdadeiro caráter estratégico aplicado a 
organizações se ampliou. Porter, lembrando que estratégia não é eficiência operacional em 
O que é estratégia?, (PORTER, 2000, apud ULRICH, p.110  ) menciona sobre o caso da 
indústria japonesa e a diminuição da diferenciação somente operacional: 
 

“ Na década de 80, com os concorrentes operando longe do limite de 
produtividade, parecia possível que eles vencessem tanto em termos de custo 
quanto em termos de qualidade. As empresas japonesas estavam preparadas para 
crescer em uma economia doméstica em expansão e entrar em mercados globais. 
Pareciam imbatíveis. Mas com a lacuna na eficiência operacional se estreitando, as 
empresas japonesas foram pegas em uma armadilha preparada por elas próprias. 
Se quiserem evitar as batalhas mutuamente destrutivas que estao acabando com seu 
desempenho, terão que aprender a desenvolver estratégias. “ 
 

Muito embora já tivesse sido citado neste texto que algumas empresas japonesas eram 
exceção, pode-se dizer hoje que muitas outras hoje já aprenderam também a unir às 
vantagens comparativas as também chamadas competitivas.  Como veremos mais adiante, 
entretanto, mais recentemente os teóricos que vêm trazendo um questionamento frente ao 
modelo de construção da estratégia no modelo ocidental, demonstram cada vez mais que 
realmente facilita para as etapas de comunicação ao mercado poder também usar fatores de 
preço e qualidade como diferenciais e que isto está ligado a novos modelos estratégicos. 
 
Antes disto, cabe resgatar que uma das principais críticas ao modelo citado, onde estratégia 
é compreendida como planejamento, projetada e posteriormente “prescrita” `a toda 
organização é justamente de emanar de um grupo que quase vê o olhar de análise de 
mercado e decisões como  algo descolado (MINTZBERG, 1994) da própria organização. 
Aqui a estratégia  é top/down, onde, mesmo analisando os ambientes interno e externo, de 
fato não é fruto do  conhecimento dos diferentes grupos humanos envolvidos. 
 
Ainda sobre este enfoque de estratégia, que está ligado ao planejamento estratégico como 
ferramenta de análise, em The rise and fall in strategic plan, Mintzberg enumera o que  
chama de “falácia” desta visão: 
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a) A falácia da pré-determinação, onde toma-se por base visões estáticas de 
informações passadas da empresa ou mesmo de fatos ocorridos no ambiente, 
mas que de fato são de grande mutação; 

b) Também é  questionado mesmo o uso de cenários, onde há o uso de diminuição 
de incertezas, mas que também têm suas limitações; 

c) Além do já citado descolamento estratégia/organização, finalmente é 
questionada a formalização do planejamento, onde justamente também se 
reforça um caráter mais estático de todas informações utilizadas, onde 
convencionou-se algumas das partes essenciais, como:  Análise de ambiente, 
números gerais, budget e ações frente a estes recursos e controle dos dados; 

 
Ou seja, de forma genérica questiona-se esta busca de certeza, em uma perspectiva onde 
outros autores denominaram como a “ a busca de informações para trazer sentido à 
perspectiva estratégica “ ( the making sense perspective,  in  HATCH,  1999). 
 
Poderíamos dizer, de qualquer forma, que os questionamentos referem-se mais à  ter um 
cuidado frente à busca de certezas, do que propriamente conceber pensamento estratégico 
enquanto justamente busca de posição, de fazer certas opções frente a uma determinada 
situação. O que busca-se acentuar é a maior presença do fator risco  dentro deste processo e 
mostrar que estratégia baseia-se em enfoque, mas há várias formas além da prescritiva. 
    
A partir do momento em que o conhecimento também passou a emergir como ativo 
principal dentro das organizações, impulsionado pela revolução representada inicialmente 
pelas tecnologias de modo geral e tecnologias da informação de forma mais abrangente 
pela concepção de um mundo em rede, mais fortemente ainda a concepção de estratégia 
top/down passa por revisões. 
 
Ainda que não seja o enfoque deste estudo, várias questões foram associadas também à 
necessidade de avaliar em conjunto a estrurtura organizacional como forma de por em 
cheque modelos ideais de conceber e projetar modos de operação das organizações, 
representada em última instância pelo papel da estratégia, emergiram desde o citado embate 
Japão / Estado Unidos, dentro de setores onde a economia americana gerou teorias 
científicas de administração (TAYLOR, 1911) e onde jamais pensou sofrer ameaças.  
 
De certa forma, o embate entre o modelo ocidental e oriental iniciou uma discussão que, 
nas últimas duas décadas e com ápice a partir de 1990, trouxe ainda mais para a discussão 
de estratégia a necessidade de modelos que interajam de forma sistêmica com os 
organismos internos e externos à organização. A estratégia como elemento  vivo, interativo.  
  
Discutindo o conhecimento tácito e explícito Nonaka & Takeushi, resgataram a dimensão  
do capital humano participante no processo estratégico, defendido pelos autores como uma 
forma mais oriental de gestão, dentro de uma cultura que prega união mente/espírito, 
homem/natureza, diferente do modelo científico ocidental que busca desde seus primórdios 
dissociar inteligência dos aspectos cognitivos mais humanos, que envolvem fortemente 
sentimentos ligados à percepção espacial, intuitividade e criatividade entre outros. Assim, 
gerir conhecimento, implicou, em muitos casos, de aproveitar do aprendizado novo, 
humano (tácito) e trazê-lo de forma usual a todos (explícito). 
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A indústria americana adaptou-se e superou outras técnicas associadas, mas desde lá não 
teve mais as mesmas facilidades. Com isto, não estamos querendo aqui nem enfatizar a 
questão estratégia frente aos dois contextos específicos, nem dar um caráter acentuado 
único a uma ou a outro tipo de organização. Afinal, dentro do percursso que estamos 
discutindo quanto à estratégia, tanto ocidente quanto oriente enfatizaram – alternadamente 
– enfoque/centralização ou flexibilidade. De qualquer forma, é possível perceber algumas 
destas transformações, até culturais, que passam, dentro da questão estratégica. 
 
A estratégia corporativa atual passou a discutir as competências essenciais  
( PRAHALAD, 1995), interligando de certa forma a noção central de estratégia enquanto 
enfoque / posicionamento à etapas de ligação com a sistêmico/orgânica, ligada à rede de 
saberes nos níveis de grupo e individual dentro das corporações. Interligada também à 
novas dinâmicas de processos, onde o controle assume a visão de estratégia transparente, a 
todo momento a todos na organização, mas também interativa, as práticas de “estratégia em 
ação” ( KAPLAN, 2000) tendem a no mínimo tirar o melhor dos dois universos. 
 
Ficam evidenciadas, então, questões que começam a preocupar-se com competências 
humanas e métodos de alinhamento destas com o sentido de estratégia para determinada 
organização poderia trazer o aumento de importância em gerenciar informações, em criar 
métodos de valoração e controle dos chamados valores intangíveis. Trata-se da necessidade 
de observar também as transformações da economia, como elemento que amplia-se em 
duas variantes complementares: o esforço para avaliar e controlar os ativos não-financeiros 
decorre de uma mudança na arquitetura e pressuposta proposta-chave das organizações 
primor-dialmente enquanto meio de lucro máximo ao detentor do capital. 
 
A complexidade do próprio mercado financeiro e a necessidade das empresas de 
diversificar este mesmo capital, fortalecendo sua força até enquanto pressuposto de valor 
que o mercado aposta face àqueles capitais não-tangíveis, trouxe-nos a um modelo  
pós-capitalista ( DRUCKER, 1995), onde os donos de boa parte das ações das maiores 
empresas no mundo são analistas institucionais, ávidos por informações diversas destes 
“ativos”. 
 
Aqui a estratëgia, portanto, liga-se à habilidade de valorar e informar de modo correto estas 
informações aos diversos acionistas. E neste papel cada vez mais tem sido de importância 
grande justamente não só alinhar o que podemos chamar de “intençao estratégica”, que em 
um primeiro momento, como vimos, procurou ser mais a visão centralizada (top/down) de 
posicionamento, como mais que isto unir de forma real a participaçao de diferentes 
informações espalhadas e que retrata com mais força à nova realidade financeira uma 
inteligência estratégica, que discute o posicionamento, mas também interage com a base. 
 
Tambëm cumprem papel importante, dentro deste sistema de ação e reação mais rápida as 
tecnologias da informação e, agora, com a internet, podem ser fator  chave de informação 
mais ou menos rápida para os melhores investidores. Interligar idéias com velocidade 
exigem uma mentalidade de aprendizagem e transparência por toda organização, mescla o 
desenvolvimento organizacional com o lado humano e a muitos destes gestores tem sido 
colocado este papel. É o caso , por exemplo, no Brasil, do Unibanco, onde o antigo RH é 
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responsável pelo Scorecard Corporativo e recentemente foi premiado pelos criadores do 
método ( KAPLAN, 2000) pelas melhores práticas na América Latina. 
 
À parte este retrato mais atual, um ponto dentro da revisao macro dentro dos principais 
enfoques de estratégia citados, demonstra paradoxalmente muito foco em processos, até 
com tecnologia que viabiliza a ligação entre enfoque e ação, mas que de fato ainda não está 
suficientemente atenta para a estratégia dentro do cenário pós-capitalista descrito, onde o 
fator velocidade da informação também é muito importante e exige também inovaçao.  
 
Assim, dentro do que as teorias mais atuais trazem, interligando a estratégia dentro de um 
sistema mais orgânico, coerente com as demandas de competitividade ligadas ao capital 
intelectual e a evolução do capital  financeiro citado, surge como interessante a obra mais 
recente Balanced Scorecard de RH, onde Dave Ulrich justamente dä continuidade às 
discussoes citadas no inïcio – do que é ser estratégico em RH. Aqui a principal preocupação 
é justamente dar ferramentas para a área ser mais “estratégica”, ou, nas palavras do autor: 
“falar a mesma linguagem dos CFO’s  ( chief financial officers) e outras lideranças”.  
 
Desta forma, mesmo não se concentrando somente na definição do amplo conceito do que é 
estratégia, as escolas citada acima poderiam ser vistas da seguinte forma: 
 

Escolas Visão 
Clássica Foco de derrubar  

O competidor ( guerra) 
Orgânica Visão  da ambiguidade 

Co-opetir ( competir/cooperar) 
Integrativa Vencer pela junção dos saberes 
Processual Gerenciamento de resultados 

       Fonte : Consolidação das escolas citadas nas pgs 24-27, versão própria. 

Desta forma, vale perceber que um mapa mental interligando a questão de resultados sob o 
ponto de vista competitivo de ganha-perde pode se sugerir mesmo no enfoque que trabalha 
mais com intangíveis e todos os interessados como é o último caso ( ação). Mas o 
direcionamento para a maximização de lucros ainda pressupõem “ser o melhor do 
mercado”, todos os melhores ativos ( mesmo intangíveis) para gerar mais interesse dos 
investidores e, portanto, enfraquecer o oponente – lógica de guerra. 
 
 
Abordando, entretanto, de forma mais aprofundada estas questões e escolas, que Mintzberg 
definiu como um Safári, emergiu, através do enfoque de não se procurar certezas, mas lidar 
com a ambiguidade o enfoque Inovador, ligado ao conhecimento, como vemos na tentativa 
de plotagem “competitiva” que fez em seu livro ( MINTZBERG, 1998, p. 258): 
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Figura 8 – Escolas de estratégia ( Queda do enfoque poder versus enfoque Inovador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Mintzberg, 1998. 
 
 
Observamos que, apesar de citar que as escolas de “ aprendizado”  e  “competências “ 
terem ganhado corpo nos últimos tempos, diz que ( MINTZBERG, 1998, p.257) “ os 
acadêmicos falam muito a respeito de tipos de processos de estratégia e estágios de 
desenvolvimento estratégico, ao passo que os praticantes se tornaram quase obcecados com 
transformação estratégica”.  
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A questão de Inovar o que? Leva tanto Mintzberg quanto alguns articulistas neste mesmo 
livro “Safári Estratégico” a propor que a única forma coerente de pensar, então o enfoque 
estratégico envolve uma única certeza ( parodiando o sábio): lidar com a incerteza. Cita um 
artigo chamado “Gerenciamento de mudanças” é uma contradição, onde o autor capta a 
ambiguidade da proposta ( CLEMMER, Jim. Apud MINTZBERG, 1998, p. 238): 
 

“Gerenciamento de mudança provêm do mesmo raciocínio, perigosamente sedutor 
do planejamento estratégico. Ambos se baseiam na débil suposição que existe um 
processo ordenado de pensamento e implementação que pode traçar objetivamente 
um curso de ação e em seguida executá-lo. [...]  Para lidar com as mudanças de 
forma eficaz você não parte do princípio que elas são uma espécie de força 
gerenciável. Você lida com as mudanças melhorando a si mesmo. E então deve 
chegar sua vez...” 

  
Desta forma, percebemos que a crítica e avaliação de várias escolas e, procurando trabalhar 
dentro do enfoque de incertezas, nos leva à direção de estratégia enquanto pensamento de 
um enfoque inovador, mais ligada a promover o caos e se preparar para este do que o 
raciocínio linear que parecem não prever a inconstância. Fazendo um paralelo com este 
raciocíno da inconstância do ambiente versus um modelo interno preparado para maior 
busca de soluções/inovação , vale lembrar que foi sugerida então uma forma não-linear de 
lidar com mudanças ( MINTZBERG, 1998, p. 239): 
 
Figura 9 – Cubo da mudança  
 

Conceitual 

Informal 
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Organização 
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Visão, etc 
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Fonte: Livro Safári de estratégia, MINTZBERG, p. 239. 
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O importante, diz Mintzberg, é “gerenciar as instâncias de estratégia e organização juntas, 
também do  modo mais formal ao informal.” Assim, vemos que a busca do enfoque 
estratégico pode estar atualmente mais ligado às questões que se tratam aqui, ligadas ao 
Desenvolvimento Humano e Organizacional, ao mesmo tempo que atenta para o ambiente 
externo, o qual, como levantado na seção anterior, direcionam os fatores de novos ativos. 
 
Seriam 03 eixos, que de certa forma se alinham com esta visão de estratégia inovadora com 
uma gestão não-linear, envolvendo os seguintes ítens: 
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CAPÍTULO 2 – Ambiente Interno: Desenvolvimento Humano e Organizacional 

2.1 - Desenvolvimento Organizacional 
 
Um esforço importante de revisão do que é  parte do “objeto” que se sugere que deva 
mudar nos  leva à entender o histórico do termo desenvolvimento organizacional, suas 
mudanças e qual a sua compreensão atual. Esta contextualização pretende, por um lado 
explicar o porquê do termo DO no momento atual ( que mais a frente faremos o confronto 
com RH ) e investigar a ligação deste termo com conhecimento, hoje como um dos 
principais ativos organizacionais e que sugeriria por esta razão novos modelos para a área.   
 
De um modo amplo, a necessidade das áreas de RH surgiu com a maior complexidade do 
contingente humano dentro das organizações. A teoria geral da administração dá conta 
desta linha de mudanças na maioria das vezes trazendo desde os modelos onde a produção 
era fator chave, onde o homem era coordenado enquanto máquina, até o momento em que 
os princípios científicos levaram de alguma forma à uma visão mais gerencial, depois 
supostamente mais humanizada dentro dos ambientes de trabalho. 
 
Compreendendo, então, que estamos delimitando  aqui como espaço cronológico de revisão 
do tema principalmente o início do século XX, com a busca da produção em massa de bens, 
fruto de uma evolução de processos da fase mais adiantada da revolução industrial, 
percebe-se  que várias linhas de saberes específicas foram sendo agregadas à administração, 
para explicar desde as chamadas escolas clássicas até as  modernas. Da economia até os 
estudos de cultura, como representado abaixo (figura 1), no livro que leva até uma 
perspectiva denominada de pós-modernista ( HATCH, 1998). 
 
Figura - 10 – Escolas de Administração versus ciências ou especialidades correlatas 
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Fonte: Livro Organizational Theory, Hatch, 1998. 



Muito embora esta linha tenha por fim mais a evolução teórica das organizações, a visão do 
paralelo entre as ciências e etapas como podem ser observadas as estruturas administrativas 
no tempo permite visualizar que os novos tempos demandaram saberes e teóricos que estão 
mais próximos do lado humano, do conhecimento e até do auto-conhecimento como 
ferramentas no ambiente de mudanças e mais tecnológico. 
 
Assim, o desenvolvimento das organizações também é analisado enquanto metáforas que 
acompanham aquelas ciências, indo da máquina, ligada à engenharia, até o cérebro, ligado 
à biologia. Uma visão já mais não tão clássica sobre esta linha cronológica, por sua vez, 
também assinala que estas imagens se interlaçam, como citado abaixo ( MORGAN, 1996): 
 

“ Qualquer abordagem realista da análise organizacional deve ser iniciada  
a patir da premissa de que organizações podem ser muitas ao mesmo tempo. Uma 
organização do tipo máquina,  concebida para atingir objetivos específicos, pode 
ser simultaneamente o seguinte: uma espécie de organismo que é capaz de 
sobreviver em determinados ambientes; um sistema de processamento de 
informações que se revela especializadopara certos tipos de aprendizagem; um 
meio cultural carcterizado por valores.... e assim por diante”. 
 

Apesar do caráter deste comentário de Morgan ser no sentido já mais de visão futura sobre 
como observar as organizações, é útil para nossos objetivos nesta etapa observar que o 
sugerido é a possibilidade de sistemas híbridos, onde o fator motivação estaria coligado 
mesmo a uma estrutura mais rígida. Este fato, inclusive, traz uma das imagens discutidas 
que é o das organizações vistas como organismos, onde é necessário regatar a grande 
importância das teorias da motivação ilustradas suas escalas abaixo ( MASLOW, 1968). 
 
Figura 11 –  Teoria das motivações / Escala das necessidades de Maslow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Livro Imagens da Organização, MORGAN, 1996. 
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A lógica empregada na época e também discutida por outros autores, baseia-se na troca que 
deve haver entre organização e as pessoas e daquela com o ambiente. Discutindo 
desenvolvimento dentro desta ótica comentava-se ( ARGYRIS:1966, p.342): 
 

A nosso ver, o desenvolvimento numa organização social estä relacionado ao 
desenvolvimento da “forma apropriada” necessária à satisfação de três atividades 
essenciais da organização: 1) Alcançar seus objetivos ; 2) manter o sistema 
interno; 3) adaptar-se ao ambiente externo. Essa “forma apropriada” pode ser 
concebida em termos da quantidade e da qualidade da interdependência.”  

 
Desta forma, as análises destas visões começam a trazer bases de que a complexidade das 
evoluções que foram ocorrendo no ambiente sinalizaram que a lógica de desenvolvimento 
tem estado ligada, nas organizações, primeiro aos fatores humanos, mas mais 
especificamente dentro de estratégias corretas que atendam às suas necessidades já dentro 
do estágio de evolução em que se encontra. Por sua vez, o ambiente interno deve criar 
condições para interligar motivação à sua estratégia, a qual refere-se ao ambiente externo. 
 
Esta interdependência sugerida por Argyris, de certa forma conduz aos estudos correlatos 
sobre ambientes corporativos, cultura organizacional, onde fatores de maior performance 
coligam-se com o equilíbrio da organização onde o clima  impulsiona de forma positiva aos 
objetivos que se quer alcançar, com os que os indivíduos buscam. Clima organizacional, 
assim, também passou a ser correlacionado com desempenho.  
 
A respeito da evolução destas teorias, o livro Climate and Culture: an evolution of 
constructs ( REICHERS, A.; SCHENEIDER,1977, p. 9) comenta que o termo Clima 
passou por diversas revisões:  
 

“ clima tem uma longa história nos campos da psicologia organizacional e industrial 
e comportamento organizacional. Como tal, tem experimentado várias reconcei-
tuações e descobertas empíricas que não são características do desenvol-vimento do 
conceito de cultura (organizacional)  ”.  

 
A revisão extensa feita pelos autores permite perceber que a evolução destas teorias 
caminharam de conceitos na década de 1960 e 1970 resgatando mais valores da área da 
psicologia, com autores como McGregor, que teria sido o primeiro a usar o termo Clima no 
livro The Human Side  Entreprise e “evoluiu” para o conceito de cultura nas década de 
1980 com Kotter, resgatando conceitos da antropologia e etnografia, culminando na década 
passada com a junção à psicometria, unindo Cultura e Performance, livro  em que o autor 
comenta sobre pesquisa pioneira unindo estes dois ítens ( KOTTER,1994, p.12): 
 

  “ nossas pesquisas  mostram que: A cultura corporativa pode ter impacto 
significativo no desempenho de uma firma.Descobrimos que as firmas com culturas 
que enfatizam todos os interessados ( clientes, acionistas e empregados) e liderança 
de gerência em todos os níveis superavam com grande margem as firmas que não 
possuíam esses tratos culturais “. 
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Percebemos nesta análise de Kotter que ele interliga os fatores de motivação pessoal, no 
caso  aqui o ambiente que se cria dentro da organização, como elemento de retorno para 
todos os interessados da mesma ( clientes, acionistas e empregados). A cultura, portanto, 
traz proximidades com a noção de  clima, o qual, como assinalado na revisão dos autores 
citados, liga-se ao elemento desenvolvimento, no caso organizacional. 
 
Se dizemos, portanto, que os esforços que envolvem o trabalho de elementos como cultura 
e clima organizacional têm sido revisados na literatura da área como pontos centrais e que 
aproxima dos elementos estratégicos como o retorno ou competitividade das organizações, 
começamos a ter evidências de que os trabalhos que envolvem os fatores humanos já tem 
um histórico coligado ao desenvolvimento e, portanto,  no mínimo ampliam o termo que 
visa englobar todos os esforços da área denominada de Recursos Humanos. 
 
Uma revisão ampla do temo Desenvolvimento organizacional também vem sendo feita, de 
modo específico, na literatura, interligada à teoria geral de administração, em especial nos 
eventos relacionados à busca de trabalhar a necessidade de adaptação. Como a revisão 
proposta abaixo ( CHIAVENATTO, 1993, pp. 606-607): 
 
Figura 12 – Cronologia dos principais eventos em Desenvolvimento Organizacional (DO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  Livro Introdução à Teoria Geral da Administração, Chiavenatto, 1993, p. 606-607. 
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Figura 13 – Continuação tabela anterior sobre – Principais eventos em  D.O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fonte:  Livro Introdução à Teoria Geral da Administração, Chiavenatto, 1993, p. 606-607. 
 
Como explicava o autor ( CHIAVENATTO,1993, p. 608): 
  
“ o conceito de Desenvolvimento Organizacional está intimamente ligado aos conceitos de 
mudança e de capacidade adaptaviva da organização à mudança”. Portanto, o D.O, parte 
dos conceitos dinâmicos, como:  
 

c) um novo conceito de organização; 

d) conceito de cultura organizacional;         

e) conceito de mudança; 

f) conceito de desenvolvimento; 

g) fases da organização; 

h) críticas às estruturas convencionais; 
 
Entretanto, os tipos de obras que percebemos na revisão acima revelam que além da linha 
do DO enquanto mudança outras linhas foram desenvolvidas, indo desde os estudos de 
personalidade, passando muito pelos estudos de arquitetura organizacional, comportamento 
e migrando para as etapas ligadas a desenvolvimento ligado a conhecimento. 
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Como conclui um autor especialista em DO ( HESKETH,1977, p. 24 ): 
 
“ Embora muito se tenha escrito sobre DO, não há concordância absoluta quanto 
ao seu significado. Para muitos autores, desenvolvimento e mudança são 
sinônimos; para outros, desenvolvimento é tão somente um processo de aplicação 
sistemática de técnicas de dinâmica grupal nas organizações ... enfim,  o processo 
de DO envolve tanto alterações estruturais quanto alterações comportamentais. “  

 
Entretando, para outros, há sim uma diferença entre desenvolvimento e mudança  
( MOTTA, 1998, p. 108): 
 

“... mudança organizacional é um conjunto de alterações na situação ou no 
ambiente de trabalho de uma organização, entendendo ambiente de trabalho  como 
ambiente técnico, social e cultural.  Ocorre, porém, que a conceituação de 
mudança organizacional é apenas um passo para nosso objetivo de conceituar 
desenvolvimento organizacional “.  

 
Mota prossegue explicando que concordava com uma das acepções de Warren G. Bennis de 
que a visão mais ampla que DO teria estava ligado `a substituição de sistemas mecânicos 
por orgânicos. Ou seja, dentro de sua visão, desenvolvimento organizacional significa 
predominantemente a análise das  “ordens  estruturais” das organizações. 
 
Então, no capítulo em que trata do campo das alterações estruturais, aborda comparativos 
como os quadros e imagens de modelos usados, como os abaixo, citando autores desde 
Weber até Etzioni Amitai, discorrendo sobre estruturas burocráticas e pós-burocráticas  
 ( MOTTA, 1998, pp. 115-116). 
 
Figura 14– Estrutura burocrática / Círculos = cargos, Linhas = Fluxo de autoridade.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fonte: Livro Teoria Geral da Administração, MOTTA, 1998, p. 115. 
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Figura 15 – Estrutura funcional / Relação de subordinação por área de especialidade 

 
    Fonte: Livro Teoria Geral da Administração, MOTTA, 1998, p. 116. 
 
Figura 16– Estrutura matricial / Atuação de departamentos por projetos 

 
   Fonte: Livro Teoria Geral da Administração, MOTTA, 1998, p. 125. 
 
Já no campo comportamental, fechando a dupla mudança citada de Bennis, Mota também 
deu uma abordagem de Alteração comportamental, onde inclusive criticava os especialistas 
qu superestimavam o lado humano ( MOTTA, 1998, p. 126): 
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“ Parece predominante a idéia de que é mais fácil mudar pessoas do que estruturas. A 
nosso ver, tal pressuposto é extremamente discutível e qualquer adaptação forçada 
significará, a médio prazo, insatisfação e conflito latente ou mesmo manifesto .” 
 
Ou seja, o autor, apesar de denotar a importância deste segundo fator, alteração 
comportamental, coligava o termo D.O. mais ligado a mudança estrutural.  
 
Outras escolas, dentro do que se poderia avaliar como a continuidade ou evolução da teoria 
das organizações que citamos de Hatch, sugerem que os fatores chamados por Mota de 
alterações “comportamentais” devem ser mais enfatizadas, tendo em vista que as questões 
ligadas à arquitetura organizacional tendem a uma mutação cada vez maior e mais 
acelerada, dentro do impacto das tecnologias e do ambiente que exige um pensamento 
atemporal e sem necessidade de estruturas físicas, para se dar um exemplo. 
 
Na teoria de Hatch, a escola do que chamou dos simbolistas-interpretativos, está situada 
esta visão denominada de modelos dinâmicos. Onde observa ( HATCH, 1999, p. 352 ): 
 

 “ Em certo sentido, toda pesquisa organizacional teórica simbolista-interpretativa 
é baseada em um modelo dinâmico porque a construção de processos sociais 
relacionam-se a aspectos da vida cotidiana que tanto reproduzem circunstâncias e 
estruturas existentes, ou são conduzidas por suas alterações. Na perspectiva 
simbolista-interpretativa, organizações são vistas não como entidades estáticas, 
mas sim como processos dinâmicos em constante estágio de mudança. De forma 
similar, a visão pós-modernista de fragmentação e caos rejeita visões de 
estabilidade em favor do paradoxo da estabilidade/mudança nas organizações. “ 

 
Logicamente, para se ter uma estrutura mais dinâmica é necessário se trabalhar a 
arquitetura organizacional (fatores estruturais), mas  a estratégia mais atual, ligada a uma 
visão orgânica, analisa as mudanças ocorrendo mais dos processos para a estrutura, como 
sugere uma parte do quadro comparativo sobre estratégia no contexto dos novos 
paradigmas da ciência, como a citada teoria do caos ( SANDERS, 1998, pp. 147-149 ): 
 
Figura 17 – Migração da visão de estrutura para processos / Controle versus participação 
 

The new paradigm 
From To 

Structure Process

Structure creates process Underlying processes and interaction’s of a 
system’s variables create self-organization 
patterns, shapes and structures 

Controlling Responding

Leadership is responsible for success Everyone is responsible for success 

     
Fonte: Livro Srategic thinking and the new science, 1998, pp. 147-149. 
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No primeiro exemplo percebemos a idéia de estrutura desenhada, migrando para processo, 
o qual emerge a partir da interação e cria um sistema auto-organizado, para daí sugerir  
o desenho e estruturas. No estilo de gerenciamento, migrando do controle das variáveis 
passadas para um sistema de resposta imediata, com controle em tempo mais real, onde  
de um sistema onde uma liderança é responsável pelo sucesso, para um desenho onde  
todos são responsáveis pelo sucesso. 
 
Tais percepções apontadas pela teoria também pedem uma avaliação crítica, onde  
são vistos os  pontos fortes e fracos dos modelos orgânicos e posteriormente alinhados  
com a avaliação sobre o encadeamento com DO. Seguem os pontos fortes levantados  
( MORGAN, 1999, pp. 74-78 ): 
    

c) Leva em conta o ambiente se comparado com a metáfora  
dos sistemas mecânicos 

d) Mais ligada, portanto, às necessidades a serem satisfeitas por meio de processos 
e) Os gerentes trabalham com opções por terem um ambiente flexível 
f) Põe em evidência e facilitam por esta flexibilidade a inovação 
g) Contribuem à teoria e prática do desenvolvimento organizacional 
h) Contribui para uma visão de relacionamentos interorganizacionais 

 
E os pontos fracos da metáfora para os sistemas orgânicos ( MORGAN, 1996, p. 78): : 
 

a) Leva a uma observação das organizações e seus ambientes de maneira  
distante do concreto 

b) É enganoso sugerir que as organizações precisam “adaptar-se”, levando à uma 
visão de que seus membros são dependentes do ambiente externo ao invés de 
serem agentes ativos 

c) A suposição da unidade funcional, onde na maioria das organizações não é 
funcionalmente unificada como os organismos 

 
Como última limitação, que interliga esta metáfora à DO, dentro de um ponto de vista 
crítico, assinala ( MORGAN, 1996, p. 79): 
 

“ as ideologias associadas ao DO tendem a enfatizar que se pode viver vidas plenas 
e de satisfação, caso se preencham as necessidades pessoais através da 
organização. As pessoas tornam-se recursos a serem desenvolvidos em lugar de 
seres humanos que são valorizados por aquilo que são e encorajados a modelar seu 
próprio futuro. “ 

  
A crítica mais atual de Morgan, cabe resgatar, teve sua ampliação quando houve uma maior 
relação da área de DO e a busca das organizações por revisão de  processos, cujo ápice se 
demonstrou efetiva durante o final da década de 1980 e meados da década de 1990, quando 
a indústria americana, pressionada pela competitividade do Japão buscou formas de avaliar 
suas estratégias e todos os fatores envolvidos no seus processos de negócios. 
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Como citam alguns autores, houve uma concepção enganosa de que a entrada das 
tecnologias de informação nos processos já haviam dinamizado toda a estratégia. O foco 
era maior em produtos e não possuía formas de avaliação de outras importantes etapas, 
como se vê no quadro comparativo abaixo entre reengenharia e depois no que se configurou 
a visão de Melhoria de processos ( DAVENPORT, 1994, p.13):   
 
Figura 18 – Melhoria de Processos versus Reeengenharia de processos 
 
 Melhoria Reengenharia 

Nível de mudança Gradual Radical 

Ponto de partida Processo existente Estaca zero 

Frequência de mudança De uma vez/contínua De uma vez 

Tempo necessário Curto Longo 

Participação De baixo para cima De cima para baixo

Âmbito típico Limitado, dentro de funções Amplo, interfuncional 

Risco Moderado Alto 

Habilitador principal Controle estatïstico Tecnologia da  Informação 

Tipo de mudança Cultural Cultural / Estrutural 

 

Fonte: Livro Reengenharia de processos, DAVENPORT, 1994, p. 13. 

Apesar da maior utilização da compreensão mais clássica de DO ser utilizada como dito na 
crítica de Morgan levando em conta as pessoa como recursos, o quadro acima mostra que a 
lição foi aprendida e que iniciou-se de alguma forma uma visão de DO dentro de uma 
perspectiva de estratégia não só cultural ou técnica, mas sim como habilitador de uma 
abordagem flexível (baixo para cima) e com uma visão de tecnologia da informação 
logicamente mais voltada a suportar incrementos de inovação. 
 
Ainda sobre este período em que  uma migração dos sistemas que surgiram como  fruto do 
DO, já demonstrando sua maior complexidade frente à ótica da gestão de pessoas enquanto 
recursos, o que se  compreendeu como os processos planejados foram revisados dentro do 
assunto mudança organizacional (WOOD, 2000, p. 244): 
 

“Os processos estruturados de intervenção existem pelo menos dede a década de 50 
mas sua versão mais atualizada, os processos planejados de mudança 
organizacional, são produtos típicos dos anos 80, cujo amadurecimento é fruto de 
uma série de condições especïficas... “    

 
E continua apontando que entre elas estavam as condições macro de necessidade de 
mudanças, a evolução dos estudos transdisciplinares nas organizações, o amadurecimento 
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de técnicas que provieram do DO, o esgotamento da visão organização- máquina e abertura 
das organizações para outras ciências como a antropologia. 
 
Assim, como Davemport, vários autores destacam as origens e a importância de DO para as 
questões ligadas à transformação. O sistema resgatado e que nos serve para ver 
esquematicamente uma visão compacta da união dos blocos de conhecimentos humanos e 
técnicos foi desenvolvida pela escola de sociotécnica de Tavistock ( MOTA, 1998, p. 83)  
 
Figura 19 - Abordagem Sociotécnica de Tavistock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Livro Teoria Geral da Administração, MOTTA, p. 83. 
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Tavistock é  citado entre os pioneiros no esforço de desenvolver uma análise organizacinal 
sistêmica, com seu Instituto de Relações Humanas de Tavistock, na Inglaterra. E sobre a 
escola, onde a abordagem foi de sistemas abertos, chamou a atenção para a pluralidade de 
ciências e conhecimentos que se desabrochou a partir das décadas de 1970 e 1980 e que 
foram berço das visões mais futuristas das organizações ( MOTTA, 1998,  p. 73 ): 
 

“Estamos presenciando um movimento sui generis no desenvolvimento científico. 
Parece que, repentinamente, todos os ramos do conhecimento, tornados estranhos 
uns aos  outros pela especialização extremada começaram a ressentir-se do 
isolamento em que se econtramvam, passando a buscar mais e mais suas bases 
comuns. Talvez pela necessidade crescente de estudos interdisciplinares capazes de 
analisar a realidade de ângulos divesos e complementares, talvez pela comunicação 
mais fácil e rápida entre especialistas em campos diferentes, começou-se a tomar 
consciência de que uma série de princípios desenvolvidos nos diversos ramos do 
conhecimento científico não passavam de mera duplicação de esforços, pois outras 
ciências já os haviam desenvolvido. ” 

 
Desta forma, apesar do sistema sócio-técnico estar associado ao tema de Desenvolvimento 
Organizacional, demonstrado através de um esquema simplificado onde seriam dois os 
principais elementos de mudança, é possível perceber através das citações da literatura 
como estas de Mota e Davemport justamente o elo que sugere ser interessante para 
demonstrar que o enfoque transdisciplinar que suscitou a visão de DO está coligada com as 
novas demandas que hoje passam a refletir a organização mais e mais através de ciências 
avançadas como a cibernética e, hoje, com as estruturas em rede devido ao entrelaçamento 
trazido pela internet, sugerem este resgate, mais coligado à nova economia da informação, 
como também citado em outras análises do mesmo período ( MAÑAS, 1998,  p. 146 ): 
 

“ Funções como a engenharia, produção, marketing, rh, estão sendo solicitados a 
trabalhar em paralelo.À medida que  as pessoas trabalham mais em   equipes 
interfuncionais múltiplas, mais elas precisam ser autodirigidas e aprenderem por si 
mesmas. E, mais ainda, elas precisarão coordenar suas atividades com outrs 
equipes de tarefa e, ao mesmo tempo, compartilhar seus insights e experiências.” 

 
A respeito do RH que migra para DHO, um capítulo do manual de treinamenton da ABTD 
nos sugeria há alguns anos o resgate e a fusão dos processos, sendo os dois autores lídere de 
área da Gessy Lever ( DALPOZZO, WEY, 1995, p. 124 – 125): 
 

“ Das reflexões sobrea a evolução do D.O. e da função do RH parece nascer como 
nova necessidade a união dessas duas atividades profissionais. A tendência são 
modelos mais flexíveis voltados para o desenvolvimento, que aceitam um certo grau 
de risco e ambiguidade, depositam confiança nas pessoas . Tudo Isso desenvolve 
uma nova demanda de intervenção que podemos chamar de “dirigida”. É 
necessária uma figura profissional [...]  

 
e indicam no gráfico abaixo a proposta:  
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Figura 20 – União do RH com DO 
 

 
 
Fonte: Manual da ABTD, 1995, pp.  
 
Esta proposta interligando as funções de gestão de pessoas coligadas à estratatégia, que 
nascia já dentro de uma área mais ligada ao desenvolvimento humano, de modo clássico 
ainda conhecida com área de Treinamento e Desenvolvimento, direciona para uma revisão 
do que foi a evolução desta área nesta nova era da economia do conhecimento. 
 
De fato, como vimos ainda no primeiro capítulo, desde o início da chamada Administração 
Científica, já era visão das grandes corporações que hoje conhecemos que o maior quesito 
de inovação certamente estava ligado à ter as informações certas e obter das pessoas 
também parte do seu conhecimento para traduzir na melhor performance e trazer o retorno 
a todos. Era o início das organizações de aprendizagem. 
 
A valorização do capital intelectual depois disto ganhou impulso cada vez maior, foi além 
da gestão de performance e hoje são ativos valoráveis dentro e fora das empresas. A 
extensão deste amplo processo indo do Treinar para o Desenvolver, recria o espaço das 
organizações e vai conduzindo para novas estruturas onde a gestão de pessoas enquanto “ 
recursos” vem sofrendo mudanças.  
 
A próxima seção busca avaliar o que os conceitos teóricos mostram sobre esta evolução do 
que passa a ser a chamada competência central interna quando, antes, já vimos                            
externamente quais são alguns dos novos ativos para a sociedade pós-capitalista.  
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2.2 - Desenvolvimento Humano nas organizações  
 
Na revisão de Desenvolvimento Organizacional foram repassadas as tendências que 
tornaram esta proposta de coligar a gestão de pessoas aos processos estruturais gerais das 
corporações.  Uma visão que acompanha, hoje com mais abrangência, os desafios trazidos 
pela estratégia de coligar objetivos organizacionais ao desenvolvimento das habilidades 
mais ligadas ao conhecimento, na busca de competitividade.  
 
O objetivo desta seção é avaliar a abrangência, de processos e tecnológica, que se tem dado 
aos esforços do chamado Desenvolvimento Humano, surgindo como proposta conjunta do 
termo amplo Desenvolvimento Humano e Organizacional, frente a este cenário dos novos 
ativos, que trazem às questões de constuir um ambiente que permita operacionalizar o 
conhecimento dentro da organização. E, dentro do que foi abordado sobre a governança 
como se mostra a gerência e o report dos resultados num ambiente de aprendizagem. 
 
Muito embora o enfoque aqui se “restinja” ao ambiente micro-ambiente organizacional, a 
noção de aprendizagem coliga-se ao amplo tema do ensino, preocupação esta que cresceu 
inicialmente dentro de uma perspectiva funcional e foi se ampliando como fator-chave nos 
dias atuais dentro da noção do que se começou a chamar no século XIX de capital 
intelectual, mencionada nas teorias econômicas das nações, dentro da evolução das pessoas 
dentro da produção moderna ( MARSHALL, apud Giannetti, 1990, p. 81) : 
 

“ Com o avanço da civilização, a importância relativa do trabalho mental vis-à-vis 
o manual se altera. A cada ano o trabalho mental se torna mais importante e o 
manual menos importante. A cada nova invenção de maquinaria, o trabalho é 
transferido dos músculos, ou força vital, para a força natural [...]. Não existe quase 
nenhuma atividade [atualmente] que não requeira algum esforço mental. Até 
mesmo na agricultura está se introduzindo maquinaria cujo manejo requer muita 
habilidade e inteligência.”  

 

A partir da virada do século XIX, mais ainda se acentuou a necessidade do trabalho 
intelectual dentro das organizações quando do início de um trabalho mais científico na 
administração, onde se buscou obter informações acerca de fatores de produtividade 
interligada aos fatores humanos. Tão importante quanto produzir foi começar a perceber 
formas de extrair de forma gerencial aspectos que propiciassem novos processos levando a 
melhores resultados. Frente a esta mudança, iniciavam-se as formas mais básicas em 
Desenvolvimento Humano nas organizações.  
 
A gestão científica buscava uma forma inteligente de avaliar o trabalho e desenvolver junto 
às pessoas novos modelos, através de um desenvolvimento técnico, comportamental e 
motivacional que fosse de interesse mútuo para o trabalhador e para o empresário. Muito 
embora seja comum a visão da teoria adminstrativa acerca da organização forçar as pessoas 
dentro de uma lógica mecanicista, onde de fato houve exploração em algumas destas etapas 
de industrialização mas que precisa ser analisado como fato específico em um quadro 
amplo, de modo geral a lógica de buscar um desenvolvimento humano trouxe muito mais 
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granhos que perdas no sentido em que o homem até então estava muito mais brutalizado 
por uma exploração que não tinha nenhuma preocupação de mudança empresarial. 
 
Dentro desta nova perspectiva, que tenta mostrar às pessoas que uma nova postura traz 
ganhos a todos e insere uma figura que analisa e pensa no desenvolvimento global, uma 
nova lógica de “fair day work” onde destacava-se as figuras individuais das pessoas dentros 
dos processos era descrita por seu mentor, no século XX  (TAYLOR, 1919, pgs. 72-73): 
 

“ Quando se pára de lidar com os homens enquanto gangues e se procede os 
estudos de cada trabalhador como indivíduos, se um deles falha em suas tarefas, 
algum insturutor (teacher) competente deverá ser enviado para mostrar-lhe 
exatamente como seu trabalho pode ser feito da melhor forma, guiando, ajudando, 
encorajando este e, ao mesmo tempo, estudando as possibilidades deste como um 
profissional. Portanto, dentro deste plano que individuliza o trabalhador ao invés 
de brutalmente desfazer-se do mesmo ou abaixar seus ganhos por ter falhado em 
suas funções logo de início, a este é dado tempo e ajuda necessárias para fazer 
deste alguém proficiente em seu trabalho ou então é buscada outra posição mais 
adequadas às suas habilidades físicas e mentais. “ ( tradução livre de Taylor)     

 
Os resultados da visão de Taylor redundaram em maior ou menor medida na eminência dos 
Estados Unidos como potência, quando sua metodologia científica (baseada como 
percebemos no trecho acima, bastante na percepção global do desenvolvimento humano) 
propiciou tanto durante a Segunda grande guerra quanto após ela a maior competitividade 
de produção e um contingente de pessoas qualificadas maior que as nações do pós-guerra, 
sendo esta qualificação classificada como a que livrou o mundo de Hitler, como comentado 
no livro Sociedade pós-capitalista ( DRUCKER, 1993, p.17): 
 

“ Os Estados Unidos não tinham uma grande marinha mercante e seus destróiers 
não tinham quase nenhuma indústria óptica. Porém, aplicando a Gerência 
Científica de Taylor, a indústria americana treinou trabalhadores totalmente 
desqualificados, muitos dos quais antigos meeiros criados em um ambiente pré-
industrial, transformando-os, em sessenta a noventa dias, em soldadores e 
construtores de navios de primeira classe. Pessoas desssa mesma espécie foram 
igualmente treinadas para que dentro de poucos meses, produzisssem instrumentos 
óticos de precisão de qualidade superior àquela dos alemães – além disso em linhas 
de montagem.” 

  
E, dentro do problema que envolve a compreensão curta da visão de Taylor, enquanto risco 
que tende a se tornar presente por quem está envolvido com o mundo da administração, 
observa de forma tácita ( DRUCKER, 1993, p.19): 
 

 “ Darwin, Marx, Freud formam a trindade frequentement citada como os criadores 
do mundo moderno. Se houvesse alguma justiça no mundo, Marx deveria ser 
retirado e substituído por Taylor. Mas o fato de Taylor não receber o crédito que 
lhe é devido não é tão importante. O que é sério é o fato de tão poucas pessoas 
compreenderem que a aplicação do conhecimento ao trabalho criou economias 
desenvolvidas ao provocar a explosão da criatividade dos últimos cem anos.” 
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O risco sugerido por Drucker, e que surge como importante para o contexto que estamos 
revisando quanto à Desenvolvimento Humano organizacional, sugere uma evidência onde a 
partir desta compreensão distorcida de uma certa visão de controle e sua replicação 
contínua, a cultura do RH se criou quase que como uma àrea à parte, “inimiga” da área 
administrativa e em prol dos funcionários. 
 
A literatura de administração revela, inclusive, que nos Estados Unidos a grande 
preocupação com os sindicatos também levaram a área quase que integralmente estar 
focada em dois grandes pontos: Remuneração e RelaçõesTrabalhistas. Como demontra o 
gráfico abaixo, onde a GM mostrava sua estrutura da área ( SLOAN, 1963, anexos):  
 
Figura 21 -  Estrutura do rh da GM na década de 1960 
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Fonte: Livro Meus tempos na GM, SLOAN, 1963. 
 
Dentro da própria área, frente à revisão histórica feita no capítulo de DO,  fica evidente a 
inserção da cultura psicológica, onde possivelmente também se encontre a dificuldade que 
trabalhamos no problema central desta pesquisa que envolve a inserção tecnológica. 
 
O que estamos colocando aqui trata-se da questão “cultural” que envolveu a área, onde uma 
necessidade de resgatar o lado humano, dentro de um contexto político-sindical acirrado, 
levou os gestores à um distanciamento das habilidades voltadas às questões estratégicas e 
que hoje refletem em habilidades ligadas à inovação tecnológica.  
 
De qualquer forma, dentro da questão-chave da eminência do conhecimento nas organi-
zações, como fator de Desenvolvimento Humano e que buscava também maior retorno e 
melhora de condições gerais no plano individual, um importante contexto é resgatado sobre 
o que é de fato conhecimento e porquê provocou uma revolução nas empresas e na 
sociedade, impactando como vimos também até no cenário econômico atual.  
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Como explica Drucker, dentro de um contexto da migração que sofremos hoje para uma 
sociedade do conhecimento, as escolas clássicas de ensino se dividiram desde suas bases:  
 

− Uma vinda de Sócrates, que vê como função do conhecimento o auto-
conhecimento, moral, espiritual e pessoal.  

 
− E outra de seus oponentes, como Protágoras, que viam como função do 

conhecimeto dotar seu detentor alguém eficaz, capacitando-o a saber o que dizer e 
como dizê-lo.  

 
Explica, então, que apesar de toda erudição destes sábios, de certa forma a educação 
ocidental se apropriou somente da parte funcionalista destas idéias, formando a base de 
uma percepção de edudação como elemento potencializador da ação, do ser técnico. 
 
Mais uma vez percebemos as bases da diferença entre o educar ( dentro deste sentido 
restrito e do que foi distorcido da visão clássica) e o que seria o ponto que abordamos neste 
capítulo como o “Desenvolver”, também já mencionado no capítulo de D.O. ( cap. 2.1), um 
processo muito mais amplo do que construir uma “recurso” humano treinado. 
 
É dentro desta maior abrangência do processo de desenvolvimento, que os teóricos da 
gestão do conhecimento normalmente explicam a diferença entre dados, informação e 
conhecimento, que teve seu início em discussões sobre a distância entre aprender e o 
aprender a aprender, relacionadas às discussões de importantes teóricos dos processos de 
educação como Piaget, Vigotsky e outros. Assim, as teorias sugerem os seguintes paralelos: 
 
Processos de educaçao Escalas dos Saberes Paralelo organizacional 

Apreender  Dados  Comunicar 

Aprender Informação Treinar 

Aprender a aprender Conhecimento Desenvolver 

  Fonte: Tabulação de conceitos-chave feita a partir de alguns conceitos expostos, p. 46-47, versa própria. 
 
Sobre a diferença da nuance entre Desenvolver e ensinar no sentido do ser técnico das 
teorias gregas distorcidas, Morin traz à tona a questão da complexidade do próprio processo 
de aprendizagem, quando comenta: “ Hoje é vital não só aprender, não só desaprender, 
mas sobretudo organizar nosso sistema mental para aprender a aprender”  
( MORIN, 2001). Ou seja, se pensarmos na dimensão organizacional, complexa por 
essência, é preciso para gerar conhecimento uma visão mais ampla do aprender, que leve ao 
trabalho em cima da informação e que exige um processo contínuo.  
 
Dentro deste processo organizacional, a discussão sobre o desenvolvimento iniciou-se a 
partir do início da administração científica, como já comentado acima, culminando com o 
início das áreas de Treinamento a partir da Segunda metade do século XX, que se ampli-
aram em escala mais “complexa” dentro no cenário da atual sociedade do conhecimento, 
transição esta estudada pelos especialistas de T&D ( MALVEZZI, 1995, p. 26): 
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“ [...] Os controles externos, quer sobre tarefas, quer sobre as pessoas começaram 
a ser insuficientes para garantir a eficiência. Tais mudanças sinalizavam que as 
bases da capacitação profissional estavam mudando.   
 
Para fazer frente a estas pressões, as empresas foram reorientando-se para uma 
política de modernização que poderia ser resumida em quatro elementos básicos: a 
competência, a tecnologia, a parceria e a flexibilidade. Era uma mudança 
suficientemente radical para abalar a institucionalização  da capacitação 
profissional pela administração científica. [...] 
 
Sob estas contingências, estava o germe do paradigma emergente de  
Recursos Humanos, ou seja, a substituição dos controles sobre o processo pelo 
controle sobre os resultados, a partir de controles internos dos sujeitos. [...] a 
capacitação deixava de ser o investimento no know-how para se tornar o 
investimento no know-why. 
 
Essa mudança fez com que a administração dos anos 90 dependesse da 
aprendizagem e da atualização dos recursos humanos na mesma proporção em que 
a gestão dos anos 20 depdendeu da racionalização das tarefas.” 
 

 
Em que pese, portanto, as questões colocadas sobre que estas discussões a respeito dos 
paradigmas da administração científica ( tema do texto acima), onde levantou-se anterior-
mente o risco sugerido por Drucker quando atribui-se àquela fase somente o aumento do 
controle sem também pesar sobre os ganhos implícitos, surge como interessante o ponto de 
convergência entre gestão de pessoas e aprendizagem, trabalhando um pouco mais as 
questões que colocamos para este capítulo de que Desenvolvimento Humano passa a ser o 
centro e quase tomar lugar da visão de DP ou RH anteriores. 
 
Outra importante questão refere-se ao ambiente organizacional de desenvolvimento 
contínuo, um espaço híbrido onde mais que constante aprendizagem, uma troca intensa 
acontece atrelada à uma nova arquitetura de operacionalização do saber dentro dos meios 
corporativos. A evolução dos planos anuais de treinamento saem, por exemplo, no caso do 
Brasil, de uma oportunidade atrelada a benefícios de isenção fiscal para um processo de 
maior elaboração de saberes dentro das lógicas do capital intelectual de Marshal e da 
compreensão de estratégia como informação aplicada a resultados de Nonaka e Takeushy. 
 
A respeito desta etapa importante relacionada aos conteúdos dos saberes e sua ligação com 
o que a organização obtém como impacto para utilização e impacto nos negócios (capital 
intelectual), que ganha maior contexto se posteriormente suportada por reais políticas que 
assegurem que todos os níveis dividem informações (conhecimento explícito), o mesmo 
manual de treinamento da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento  
(ABTD) traz a visão de outro especialista sobre o processo do LNT ( Levantamento de 
necessidades de treinamento), onde discutia os equívocos no que se poderia já entender 
como o esforço de unir estratégia ao “plano de treinamento” que deveria ter uma visão mais 
ampla de desenvolvimento ( BOOG, cap.escrito por Bastos, 1995, p. 145): 
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“ Alguns equívocos com relação a LNT ( Levantamento de Necessidades de Treinamento): 
 

1. [...] que é possível fazer um trabalho específico. O diagnóstico para fins de 
treinamento é integrado e holístico ( grifos do autor) 

 
2. entender o quadro de necessidades como algo relacionado apenas com problemas 

já ocorridos ... O quadro de neceessidades da organização não é apenas 
retrospectivo, mas sobretudo prospectivo. 

 
3. Que a tarefa de diagnóstico de necessidades é toda dos agentes de treinamento. O 

esforço é um trabalho conjunto de profissionais de diversas áreas. 
 
4. É equïvoco comum pensar em LNT como uma tarefa isolada... Pelo contrário, 

trata-se de uma atividade contínua para a qual devem ser utilizados métodos 
formais e informais [...] “    

 
 
O que podemos observar aqui, do geral de evolução ao específico dentro das práticas do 
treinamento, é discutir que o mesmo já vinha sendo ampliado para as práticas sistemáticas 
de aprendizagem ou Desenvolvimento Humano. A série de “equívocos” mencionada acima 
já direciona para a distância entre culturas organizacionais avançadas que ligam 
conhecimento à estratégia e aquelas que direcionam as pessoas de forma burocrática.     
 
Efetivamente, discutir DH ( Desenvolvimento Humano) nas organizações passa pelas 
práticas de treinamento, até para se discutir que forjou de certa forma os novos elementos 
da sociedade do conhecimento. Mas, para avançar para a definição que se busca dar 
atualmente a conhecimento no contexto organizacional, de informação trabalhada e 
aplicável aos negócios, não basta treinar. É necessário desenvolver competências. 
 
Também às práticas mais adiantadas de desenvolvimento vem sendo acrescidas novas 
formas de análise gerencial, que em conjunto com as práticas de gestão do conhecimento, 
interligam a gestão dos chamados sistemas de ensino à técnicas como o Balanced Scorecard 
– agora alinhadas para gestão de pessoas – cumprindo duas funções vitais: planejamento 
baseado em competências e gestão estratégica através de relatórios que consolidam e 
facilitam a valoração dos intangíveis ligados ao capital humano. 
 
Desta foma, os mapas estratégicos de RH vêm sendo descritos, envolvendo alguma etapas 
onde vários intangíveis coligam-se à definição central de competências requeridas e um 
modelo recente descreve os passos para sua implementação ( ULRICH, 2000, pgs 54-71): 
 

1. Defina com clareza a estratégia de negócios 
2. Desenvolva um argumento de negócios para RH como ativo estratégico 
3. Crie um mapa estratégico 
4. Identifique os produtos de RH  
5. Alinhe a arquitetura de RH com os produtos de RH 
6. Projete o sistema d mensuração estratégico 
7. Implemente a gestão por mensuração 
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E demonstra em um exemplo de uma empresa a interligação das competências no processo: 
 
Figura 22 – As 04 dimensões do Balanced Scorecard / Ex. de mapa estratégico em RH 

:  
              Fonte: Livro Gestão Estratégica de pessoas com Scorecard, ULRICH, p. 65. 
 
Ulrich cita o exemplo acima demonstrando os 4 eixos que o Balanced Scorecard se utiliza, 
interligando com as práticas do que define no título da imagem acima como “ mapa 
estratégico: foco no desenvolvimento de competências e habilidades”. O esquema ilustra a 
5º etapa de alinhamento de arquitetura de RH e, mesmo se tratando de um exemplo e 
definindo um processo específico para uma certa organização, demonstra como o centro do 
que se compreende como arquitetura da área nestas empresas mais inovadoras tem em sua 
espinha dorsal as etapas de  Desenvolvimento Humano.  
 
Entretanto, para se chegar a estas plataformas para gestão  em Desenvolvimento Humano, 
os conceitos das união estratégia-conhecimento foram bastante discutidos sob a ótica das 
organizações como espaço de aprendizagem. 
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As denominadas “Learning Organizations”, tema discutido inicialmente por Chris Argyris 
em seu livro On Organizational Learning e depois mais difundido por  A Quinta Disciplina, 
trouxeram sobretudo a discussão dos processos de aprendizagem. Entretanto, apesar do 
pouco tempo passado, esta Segunda obra já previa que a maior contribuição da discussão se 
dava em termos conceituais, era ainda uma invenção a aprimorar (SENGE, 1990, p.14): 
 

“ [...] Se a idéia é suficientemente importante, como foi o caso do telefone,  
do computador digital e do avião comercial, ela é chamada de inovação básica e  
dá origem a uma nova indústria ou transforma uma indústria já existente. Nestes 
termos, a organização de aprendizagem foi inventada, porém ainda não  
foi inovada. “  
 

Ou seja, as bases conceituais foram lançadas mas ainda não estava se colocando em prática 
no ambiente organizacional. Como vimos antes, mais adiante começaram a se discutir 
plataformas e processos mais sofisticados que buscassem de fato interligar a estratégia com 
a gestão de pessoas, que por sua vez aí sim são citadas cada vez mais tendo o 
desenvolvimento humano e a inovação como busca essencial. 
 
O cenário trazido no capítulo 3, que discute a evolução da linha de estratégia com o 
caminhar paralelo entre os eixos de evolução de processos, pessoas dentro e uma economia 
de capitais que “força” ( ou dá oportunidades) para as empresas trabalharem sua  gestão de 
pessoas e ganharem competitividade em uma economia da transparência trouxe mais 
informações de como os conceitos passaram da visão à realidade.  
 
Contextualizou também o impacto que as novas tecnologias e a internet importaram para 
que da visão da Learning Organization, para a migração de treinar para o desenvolver, onde 
políticas mais formais viessem à tona e talvez hoje tragam até mais compreensão sobre as 
bases discutidas na época pela área de aprendizagem do MIT, que via então como as cinco 
disciplinas para as organizações de aprendizagem ( SENGE, 1990, pp. 15-20) : 

Raciocínio Sistêmico  

 

 

 

 

Domínio Pessoal 
Modelos Mentais 
Objetivo Comum 
Aprendizado em grupo 

A chamada Quinta disciplina tratava do ítem raciocínio sistêmico, destacado por Senge a 
respeito da habilidade de  ver o todo. Ou seja, desenvolver o humano para ter a   
compreensão do organizacional, de si mesmo e a conjunção com o ambiente externo. Mais 
e mais estas teorias expõem o quanto as organizações passaram a orientar o interno a partir 
do externo e hoje a “excelência” de processos é vista como o quanto este equilíbrio 
sistêmico ocorre.  

Sobre a questão dos processos organizacionais que se adequam cada vez mais na 
compreensão e necessidade dos clientes, coligadas às políticas de gestão de pessoas, surge 
como interessante a adaptação que mesmo as políticas de qualidade – até então voltadas as 
conformidades -  se adequam a uma nova realidade onde de certa forma os intangíveis 
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ganham peso . Como citado pela nossa ABNT, os oito princípios de gestão de qualidade 
para a ISO 9001:2000 são (  MELLO;SILVA; TURRIONI; SOUZA, 2001, pgs. 25-31):  
 

a) Foco no cliente 
b) Liderança 
c) Envolvimento das pessoas 
d) Abordagem de processo 
e) Abordagem sistêmica para a gestão 
f) Melhoria contínua 
g) Abordagem factual para a tomada de decisão 
h) Benefïcios mútuos nas relações com fornecedores 

 
Para tornar estas práticas fatos concretos dentro do processo das organizações, dentro de 
um quadro de economia de informação que coloca o externo mais no centro da arquitetura 
de desenvolvimento humano e organizacional, cresceu o conceito da empresa-escola.  
 
De áreas de treinamento ganhou corpo a migração das escolas  para as Universidades 
Corporativas, onde a literatura traz dados sobre a possível quebra de paradigma da visão do 
ensino integrativo versus  centros de desenvolvimento e de lucros, sumarizados na figura 
abaixo, onde a autora (MEISTER, 1999, p. 22) mostra a junção dos elementos que foram 
abordados nesta  revisão, com o objetivo de discutir novos papéis da área e o DHO. 
 
  Figura 23: Mudança de paradigma de Treinamento para Aprendizagem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

          Fonte: Livro Educação Corporativa, MEISTER, p. 22. 
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Entretanto, mesmo dentro da emergência desta empresa do conhecimento e das 
universidades corporativas, é mencionado que uma pesquisa feita ainda detecta o pouco uso 
de tecnologias diversas envolvendo a área ( MEISTER, 1999, p. 26): 
 

“  Nossa pesquisa anual com 100 universidades corporativas descobriu que, apesar 
de (somente) 18% dos programas de treinamento utilizarem novas tecnologias, se 
espera que metade de todo estes programas de desenvolvimento ocorram dessa 
maneira ( utilizando tecnologias) no ano 2000. “ ( grifos e parênteses nossos) 

 
A evolução para as Universidades Corporativas demonstrada acima ( figura 26) em 
oposição a este gap comentado por Meister nos leva a pesquisar sobre como gestores de 
DHO podem estar dando foco maior em processos e de certa forma podem não estar 
sabendo avaliar o que é de fato o processo de inovação como um todo.  
 
Tem se confiado que os sistemas já existentes iriam acompanhar a velocidade dos novos 
processos, mas evidências como esta citada sugerem que comprender este gap é relevante. 
No próximo capítulo busca-se expandir o conceito citado anteriormente por Peter Senge de 
que estes novos processos foram inventados, mas não inovados.   
 
Podem ser novas perspectivas de encarar a inovação e que tragam relevância aos gestores 
do dito “ ativo mais importante das organizações: o capital intelectual’.  Esta é a proposta 
do próximo capitulo, que discute inovação nesta nova era vendo gaps e oportunidades  
para o DHO.  
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CAPÍTULO 3 – Inovação como fator Integrador: Oportunidades e Gaps no DHO 
 

3.1 – Inovação: Gaps tecnológicos em busca da gestão estratégica 

 
O objetivo desta seção é demonstrar que o conceito de inovação hoje, nas modernas 
organizações internacionais e brasileiras, está atrelado à área de tecnologia de informação e 
agora às tecnologias do conhecimento através da grande rede. Cabe destacar o porquê desta 
inovação e não outras, a coligação com os processos novos de aprendizagem e 
desenvolvimento organizacional e como afetam o papel estratégico de áreas e da empresa. 
 
O conceito de inovação é uma dimensão ampla, sendo tratada como uma série de 
intervenções possïveis que uma organização pode fazer desde seus produtos, enfoque de 
marca e processos. Falando recentemente a uma platéia sobre o tema inovação, o presidente 
de uma grande empresa disse que a cor de uma embalagem que muda já pode se configurar 
como uma grande inovação, no sentido de gerar novos comportamentos e resultados. 
 
O conceito de inovação, entretanto, hoje, pressupõe a diferença entre uma “melhoria”e uma 
mudança que se traduz em idéias que podem ser registradas e levadas ao mercado ou 
envolvendo escala. Na problematização trazida por esta pesquisa, levantou-se, porém, como 
o mercado hoje entende inovação: fatores sustentáveis que geram o conceito de 
competitividade. Hoje quase tudo é copiável e, inovador é considerado o país ou 
organização que detém maior número de fatores que tornem difícil a concorrência. 
 
Se observarmos, entretanto, alguns dos componentes que formam esta lógica, estamos 
falando em ítens como: um elemento ( idéias, pessoas, etc), que avalia uma situação 
(problema) e a transforma ( novos resultados). É sob este modelo aparentemente 
simplificado que as teorias de administração trabalham, partindo da análise clássica dos 
modelos de organização que começam em modelos “mecânicos”, quando então passa-se a 
perceber que os melhores modelos de comparação são os organismos.  
 
A análise situa-se normalmente dentro das chamadas teorias de contingência da 
administração. Citando um dos autores que iniciaram a discussão sobre inovação, a teoria 
relata sobre os anos cinquenta (BURNS, TOM e STALKER, apud, MOTTA, 1998, p. 193): 
 

  “  [...] a administação tem a obrigação não apenas de interpretar a situação 
externa para os membros da empresa, mas também apresentar os problemas 
internos segundo o que realmente são: o produto das pressões e mudanças na 
situação de mercado, nos requesitos técnicos e na própria estrutura da sociedade 
[...] “  
 

Mota ainda comenta que:“A base para esta argumentação está presente no retrospecto que 
Burns e Stalker fazem a propósito da forma pela qual ocorreram inovações, desde a 
predominância da produção artesanal até a década de cinquenta deste século. “  
 
Ou seja, temos a questão dos sistemas orgânicos, onde o micro ambiente é afetado pelo 
macro-ambiente, base aliás do próprio conceito de sistemas, presente em boa parte da 
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literatura para explicar a diferença da abordagem de mudanças que as organizações 
passaram principalmente no sëculo passado.  
 
Estas teorias partiram dos estudos das ciências naturais, onde o cientista Ludwig Von 
Bertalanffy trabalhava as dimensões dos organismos começando pela compreensão dos 
sistemas, como segue na figura abaixo: 
 
Figura 24 –  Sistema aberto básico da organização 
 

Entrada 
Transformação  
de Processos Saída 

 
Fonte: HATCH, M. The concepts of  Organization Theory, p. 130. 

 
 
Nesta mesma época, estudiosos interessados nas questões das tecnologias estudaram várias 
questões que implicavam nesta visão mais complexa das organizações. A respeito das 
questões do “ambiente inovador” que citávamos do estudo global de competitividade, os 
estudos nas fábricas da Inglaterra já mostravam, através do que se denominou de “baixa 
tecnologia” e “ alta tecnologia” que inovação estava num patamar mais ligado à intuição 
que evolui para um sistema contínuo de processo ( WOODWARD’S, 1965, aput HATCH): 
 
Figura 25 – Gráfico simplificado– Relação entre rotina e tecnologia complexa 

Fonte: HATCH, 1999, p. 145. 
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Apesar do contexto diferente, poderíamos perceber que as dimensões de desenvolvimento 
começam no Artista, na etapa mais de intuição, concepção e “evolui” para tecnologias 
aplicadas. A análise, entretanto, tinha o foco da interação entre sociedade e as tecnologias.  
 
Desta forma, percebemos que a base do processo que hoje entendemos por inovação 
começa na discussão da ordem versus mudança, na incerteza, questão esta de interesse 
central de Woodwards e Charles Perrow, outro teórico da época.. 
 
Do ponto de vista econômico-histórico, Joseph Schumpeter já indicava, uma décadas antes, 
que as bases do lado industrial já estavam enfraquecidas. O historiador David Landes, após 
revisão extensa sobre a transformação tecnológica na europa industrial de 1750 até hoje, no 
seu “Prometeu desacorrentado”, cita sobre esta visão ( LANDES, 1969, p. 554): 
 

“ Em 1943 Joseph Schumpetter iniciou um ensaio sobre “O capitalismo no Mundo 
Após-Guerra” com esta declaração: “ É corriqueiramante sabido que a sociedade 
capitalista se acha, e tem se achado há algum tempo , em estado de 
decadência.”[...] a era da transformação radical que agora vivenciamos não ruma 
para um ponto de repouso [...]. Essa é uma expressão de fé, revestida de aparência 
de uma previsão. Mas é esse tipo de fé que ajuda a fazer com que as previsões 
se realizem. “ 

 
É neste ponto que toca na questão dos elementos fïsicos que davam sustentação ao 
capitalismo que se inicia a questão que direciona a ver inovação hoje mais dentro das 
tecnologias voltadas ao conhecimento. As teorias de Taylor levaram à atenção sobre a 
inteligência das informações nas organizações. De lá para cá, independente de setor, além 
dos produtos gerados ( dentro da ótica dos sistemas) fui informação. E é quem melhor 
domina esta gerando conhecimento que hoje de fato inova.  
 
O mundo, então, digitalizou-se e também vem se transformando em  uma economia de 
serviços, como demonstram os dados abaixo ( CASTELLS, 1999): 
 
Figura 26 – Migração de atividade por setores nos EUA 1920 - 1991 
 

 
Fonte: Livro A sociedade em rede, CASTELLS, 1999, p. 320. 
 
Castells também resgata a crítica que é feita quanto às teorias do pós-industrialismo, mas, 
dentro de sua abordagem, prevalece a mutação dos ambientes todos em grandes redes. 
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Desta forma, dentro da abordagem de buscar ( ao menos inicialmente) conceitualizar a 
abordagem da inovação, temos boas evidências quanto à quase junção entre mudança 
sustentável ( inovação) e a habilidade em gerenciar as tecnologias da informação na rede. 
 
Mesmo em se tratando dos processos de inovação que envolvem produtos fisicos, um 
subproduto que caminha  quase sempre em paralelo é a informação. A propósito, várias 
empresas que tinham como denominação produtos, hoje vendem serviços 
concomitantemente. Um caso recente conhecido é o da IBM que por décadas produzia 
hardware e hoje tem boa parte de seu faturamento de consultoria. Aqui no Brasil, 
recentemente uma das maioires empresas siderúrgicas, a Vale do Rio Doce posiciona-se 
como um fornecedor de serviços de logística, tendo em conta seu expertise na área. 
 
Desta forma, fazendo o paralelo organizacional, cabe perceber que  inovação hoje 
compreende em grande medida ter  capacidade humana com  capacidade de aprendizado 
contínuo  e habilidade na visão de gerir produção e informação em paralelo. Este desafio se 
coloca para a gestão de pessoas dentro das organizações, que ainda lidam com as 
capacidades humanas de certa forma dentro da ótica de serem “recursos”. A denominada 
gestão de recursos  humanos. Uma das possibilidades da dificuldade em foco tecnológico 
inovador.  
 
Outra questão que se coloca como dificuldade para a área é o próprio histórico das 
tecnologias chamada de apoio à gestão, que foram configurados para uma fluxo mais ligado 
a escala e ao controle contábil puro. Como vemos no exemplo abaixo ( OLIVEIRA, 2003): 
 
Figura 27 – Evolução dos sistemas empresariais 
 

 
Fonte: Livro TIC Tecnologias da informação e da comunicação, OLIVEIRA, 2003, p. 226. 
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Vemos que as estruturas foram pensadas a partir dos sistemas de estoque, posteriormente 
migrando para uma “integração” de recursos de planejamento parciais ( Master Schedulling 
Plan) para finalmente as tentativas de integração das informações de todos os setores 
através dos sistemas ERP ( Enterprise  Resource  Planning).  

Hoje, entretanto, esta arquitetura coliga-se com as possibilidades da internet e são 
analisadas em alguns casos como plataformas rigidas.  O contraponto, portanto, poderia ser 
entre algumas possibilidades, do desenvolvimento flexível, como citado pela literatura, 
discutindo as duas abordagens ( COLÂNGELO, 2001, p. 35):  
 

“ A suposta “inflexibilidade” dos sistemas ERP também tem sido muito utilizada 
como argumento contrário a sua adoção. Essa característica é mais notada após a 
implantação do sistema, quando é necessário promover alguma alteração na forma 
como ele suporta os processos de negócio. [...] Muitas empresas entendem que é 
mais fácil promover mudanças e e adaptar-se quando processos e tecnologia são 
consistentes nas diversas unidades de negócios e países que operam. Nesse sentido, 
os sistemas ERP têm maior potencial de flexibilidade que uma solução caseira ou 
um conjunto de soluções best-of-breed. “ 
 

Entretanto, o autor ( COLÂNGELO, F. 2001, p. 35) comenta, após levantar os prós e 
contras dos ERP, que “esses fatores isoladamente ou em conjunto, têm levado muitas 
empresas a optar por não utilizarem sistemas ERP, soluções best-of-breed ( soluções 
diversas em conjunto), desenvolvendo soluções próprias ou uma combinação dos dois. “   
 
O autor apontava para as principais tendências envolvendo os ERP ( COLÂNGELO, 2001, 
p. 27):  
 

- Aumento de funcionalidades ( exemplos tïpicos são suporte a processos de HCM –      
Human capital management e os novos conceitos dos domínios financeiros como o 
Balanced Scorecard) 

 
- Expansão dos setores de aplicação ( novos setore da economia utilizando) 
 
- Aumento das facilidades para implantação ( incorporação de novos sistemas) 
 
- Serviços compartilhados ( compatilhamento de infra-estrutura por diversas 

empresas) 
 
- Componentização ( sistemas modulares que podem implantados individualmente) 
 
- Acesso pela internet ( uso remoto dos ERP ) 
 
- Terceirização tecnológica ( suporte de terceiros) 

Desta forma, percebemos que a linha de evolução caminha dentro de um foco de 
flexibilidade, tanto avaliando a junção de alternativas a acoplar aos sistemas centrais, tanto 
quanto (como mostra esta última lista) do ambiente web exigindo maior possibilidades para 
gerenciar de forma inovadora os chamados processos de negócio ( como gestão de RH). 
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Construir portanto, hoje, uma arquitetura de tecnologias do conhecimento que ultrapasse as 
limitações que possam trazer os sistemas existentes ë uma possibilidade estratégica 
analisada por muitas organizações e em especial vêm servindo de forma personalizada 
áreas que inicialmente foram “privilegiadas” pelos sistemas de informação. 
 
Hoje, dentro da emergência dos novos ativos ( vista no capítulo 1.1) e da velocidade das 
informações sobre a empresa via internet seguindo as polïticas de governança, mais ainda 
se faz necessária por vezes discutir com as partes para se obter uma camada de inteligência 
de software que traga ao gestor não só a  consolidação de dados, mas facilite prover dentro 
das estratégias corporativas a valoração de intangïveis visando a informação externa. 
 
Discutindo sobre o quanto a falta de visão na busca desta inovação através de tecnologias 
flexíveis dos serviços de internet podem engessar quem não a procura, especialistas 
discutem desta necessidade de “pensar diferente”, fora da caixa, etc. Discutindo essas 
diversas caixas, o autor mostra abaixo suas camadas ( HAGEL, 2003, p. 24): 
 
Figura 28 – Os 4 quadrados gerenciais 

 
Fonte: Hagel, 2003. 

Hagel mostra, colocando aqui de forma mais geral, que inovar hoje organizacionalmente 
implica em Ter a consciência destas camadas todas de engessamento de atuação. E que, em 
especial dentro das oportunidades trazidas pela internet, para inovar é preciso se ampliar o 
foco que se tem do uso das tecnologias.  
 
Em DHO, algumas evidências demonstradas por pesquisas de autores da área mostram que 
o foco inovador em caminhar em paralelo processos e tecnologia,  sugerem uma habilidade 
a ser desenvolvida, como cita  Jac Fitz-enz, líder do instituto Saratoga, um dos maiores 
institutos de pesquisa envolvendo Desenvolvimento Humano ( FITZ ENZ, 2001, p. 18): 
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“Alguns executivos percebem que possuem um vasto conjunto de dados úteis em 
suas organizações, mas raramente fazem o investimento ou emitem ordem para 
transformar isso em uma inteligência que intensifique a produtividade. Tive 
inúmeras discussões com executivos que reconheciam esta imperfeição ainda que 
nunca tenham feito nada sobre isso.Acredito que a razão ë porquê eles tinham sido 
treinados em anälise de dados financeiros, mas não na utilidade da performance 
humana ou dos dados informativos.” 

 
O relato é dramático e vai justamente na direção que foi trazida durante a revisão de 
literatura toda acerca dos gestores ligados à DHO não estarem utilizando as novas 
tecnologias para, também, virem a assumir uma gestão estratégica. Um dos pontos que 
percebemos, quando revisada a questão dos engessamentos que os processos e tecnologias 
já internalizadas podem trazer, refere à nova oportunidade que os serviços web trazem no 
sentido de inserir uma abordagem de flexibilidade e obter os resultados que se espera. 
 
A próxima seção discute o mercado de inovação em software e e-business no Brasil, e 
também no plano geral, visando discutir oportunidades para o DHO atuar sobre este gap.  
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3.2 – Tecnologias flexíveis: O novo mercado web e as oportunidades para DHO   

Observada, portanto, a questão da dificuldade de DHO em obter dados qualitativos na 
gestão do capital intelectual, esta seção tem por objetivo compreender um pouco mais sobre 
esta questão relacionar-se às tecnologias existentes versus a busca de inovação que 
preencha esta lacuna. Por conseqüência, a avaliação da cadeia de tecnologia e inovação 
voltada ao segmento buscará complementar por outro ângulo as oportunidades para DHO. 
 
Como vimos na seção 1.2, avaliando sobre as questões estratégicas, os estudos no mercado 
americano apontaram que no último século os presidentes de boa parte das empresas 
vieram das áreas ligadas à produção e sua atribuição correlata de controle financeiro. Por 
conta desta questão, e levando em conta que notadamente em muitos países aqueles 
modelos são seguidos, as tecnologias da informação tiveram também este enfoque. Sendo 
que é muito comum às áreas de TI buscarem “integração” de dados. 
 
Por conta desta constante de se trabalhar em cima de investimentos visando melhorar as 
informações atreladas à produção, a área de TI vem sendo cobrada a provar o retorno sobre 
investimentos. Sendo que artigos foram publicados questionando se realmente estas 
ferramentas não conduziam a um desperdício, ao invés de impacto nos resultados. Para 
nosso enfoque, cabe perceber que a causa muitas vezes relaciona-se à inflexibilidade 
notadamente de softwares que têm que provar que seus custos são viáveis. 
 
Segundo dados publicados ( Revista Exame, Chega de desperdício, Fev. 2002. p. 32): 
 

 “ um em cada três projetos de implementação de sistemas integrados de gestão,  
os ERPs, fracassa. Metade estoura o prazo ou orçamento – em geral, ambos.  
As estatatísticas de tecnologia da moda, o gerenciamento de relações com o 
s clientes, conhecidos como CRM, são ainda mais indigestas: 70% dos projetos  
não dão em nada.” 

 
Em que pese todos os esforços e novos métodos que controlam com maior eficiência as 
relações de retorno sobre investimento, um dos aspectos que vem envolvendo um nova 
relação destas tecnologias com uma maior eficácia ( ao invés de somente com a eficiência), 
relaciona-se também com a utilização de plataformas mais flexíveis e onde  
as áreas de desenvolvimento de software customizado, tirando proveito da internet,  
tem trazido grandes ganhos.  
 
A flexibilização, hoje, dentro da indústria de software vem evoluindo para técnicas de reuso 
de outros desenvolvimentos, onde especialistas já direcionavam para esta mudança (Gartner 
Group, 2003. Apud website Ci&T Systems): 
 

"Após 2003, 70% das novas aplicações serão desenvolvidas a partir de combinações 
de componentes pré-fabricados e customizados, que permitiram conceber os novos 
sistemas de negócios complexos."
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 Por sua vez, as áreas de gestão de pessoas, que até então sempre acompanharam em 
paralelo os recursos que se disponibilizam e tem que se adequar à estrutura tecnológica 
existente, podem estar pagando o preço de contribuir para vários resultados mas sem obter 
também o retorno para si. Como comenta, a respeito desta relação, dentro do tema RH em 
tempo real (RESENDE, 2000, prefácio):   
 

“ Miopia e insensibilidade (real) dos dirigentes à parte, ficou sempre o 
questionamento se os próprios profissionais de RH não seriam em grande parte 
responsáveis por tal situação”. 

 
A propósito destas relações do antigo RH com novos processos e tecnologias, a literatura 
mais recente ( FISCHER, apud MASCARENHAS; VASCONCELOS, 2004) explica que 
deve-se compreender que mais especificamente no Brasil, estas áreas tiveram um papel 
ainda mais operacional, levando-se em conta nossa história industrial que entre outros 
aspectos envolveram alguns períodos de mercado fechado. 
 
Os mesmos autores descrevem que no Brasil a área passou por 03 grandes fases: Contábil, 
Administrativa e agora está migrando para uma mais estratégica. Se relacionarmos a estas 
fases, também o que já foi visto sobre as tecnologias mais monolíticas, pode se perceber um 
esforço adicional para novas oportunidades para a gestão de pessoas como área corporativa 
de modo tradicional, ainda não voltada para a gestão dos novos ativos. 
 
Já no enfoque DHO, as áreas ligadas ao desenvolvimento humano corporativo contam com 
tecnologias que planejam os treinamentos por competências e geram informações 
importantes, mas os chamados LMS´s ( Learning Management Systems) por vezes têm 
custos muito elevados e também necessitariam de maior customização para as necessidades 
locais, envolvendo por exemplo informações para auditorias. 
 
Por esta, entre outras razões, não é incomum ( vide Figura 2, “ Para onde vai o tempo ? “ 
Revista Exame, 2003) que o RH de modo geral prestem mais serviços internamente mas 
não consigam usar as informções para ser reconhecido como ativo estratégico. E, no plano 
específico daquelas organizações já em DHO, mesmo possuindo mais dados valoráveis, 
ainda percebe-se que há uma manipulação “artesanal” para se ter relatórios mais 
elaborados, perceptível ainda no grau de dificuldade em se abordar o tema de resultados. 
 
 O mais comum, nestes casos, é serem necessárias várias etapas, vários softwares visando 
consolidar dados e gerar inteligência ao processo. Casos como o das áreas citadas de 
finanças, entre outras, contam facilmente com ferramentas que facilitam a rotina de puxar 
vários dados, mesmo dos grandes pacotes normalmente mais voltados aos processos de 
produção, controle de recursos ou custos versus vendas, por exemplo.  
 
Esta questão, visando a mesma facilidade para outras áreas, está relacionado ao fator de 
tecnologias flexíveis, que, como recente pesquisa do IDC revela ( Mercado busca ERP 
mais adaptável, Computerworld, Março 2005) não está ligada aos grandes pacotes e sim a 
serviços customizados que tirem proveito destes e estejam ligados às vantagens da internet. 
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Entretanto, avaliando-se de forma breve o segmento de software no Brasil nos anos mais 
recentes, percebe-se uma busca de mudanças na gestão empresarial e de gestão de pessoas 
paralelamente. 
 
Segundo dados da Softex Brasil, em 2001 a indústria de tecnologia de informação no  
Brasil movimentou  US$ 18 bilhões,  contra US$ 17,2  bi em 2000. E, mesmo o mercado  
relatando nos  últimos anos quedas em  torno de 10%, as análises mais recentes dão  
conta que o mercado representa hoje, englobando todos os setores envolvidos, cerca de  
10 % do PIB Brasil. O setor de software, apesar de corresponder a cerca de 3 % deste total 
é um dos que mais cresceu de forma constante na década 1991/2001. 
 
Verificando as empresas de melhor performance ( Revista InfoExame, 200 melhores), não é 
difícil perceber que alinhado ao  mercado mundial, os  softwares corporativos são os que 
impulsionam o mercado. Entretanto, chama a atenção notadamente a liderança das 
empresas  com tecnologias para gerenciamento em RH e especificamente algumas delas 
com enfoque reconhecido em gestão de desenvolvimento organizacional.  
 
Neste contexto, pequenas empresas de base tecnológica têm surgido nos últimos 10 anos, 
impulsionados pela economia da informação, que exige das empresas ferramentas para 
gerenciar de forma automatizada seus processos. E, mais que isto, conseguir os diferenciais 
que grandes pacotes tecnológicos prometem cumprir, mas que muitas vezes mostram ser 
custosos e ineficientes. Com isto, o mercado local tem crescido e apresenta dados 
relevantes rivalizando com as indústrias emergentes de software do mundo (Figura 29). 
 
Figura 29: A indústria de Software no Brasil, China e Índia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fonte: Pesquisa MIT / Softex Brasil – A indústria de Software Brasil, China e Índia, 2002. 
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Percebemos, portanto, uma grande oportunidade para as áreas corporativas locais utlizarem 
de várias empresas que estão preparadas a contribuir para a construção de soluções ideais 
para problemas como o citado. Trata-se da questão de unir dois enfoques inovadores: dos 
novos gestores dos novos capitais corporativos, como o caso do DHO e da indústria de 
software dos tecnopólos brasileiros que cada vez mais são parceiros de mudanças. 
 
Nos últimos anos, parte da literatura ( O´BRIEN, J., 2002; CASTELLS, M. 2003, 
OLIVEIRA, J. 2003; VICO, 2001 )   descreve a evolução das tecnologias da informação e 
comunicação compreendendo desde os sistemas de folha de pagamento até a entrada dos 
ERP´s, passando pelos sistemas de apoio à decisão, tendo se acentuado nos últimos 05 anos 
os sistemas de inteligência na gestão de clientes. Hoje, com a entrada da Internet e o boom 
das telecomunicações, toda a cadeia de tecnologia equilibra o uso dos sistemas internos à 
competitividade e oportunidades que trazem a rede. 
 
No caso da área de gestão de pessoas, em específico na área de Desenvolvimento Humano, 
que como está sendo observado neste estudo, passa a ter uma relevância na abordagem de 
estratégia, as tecnologias relacionadas aos sistemas das tarefas operacionais de RH 
ganharam corpo e hoje trazem soluções envolvendo ampla gestão dos esforços de 
aprendizagem, entrando pelos temas dos portais corporativos e gestão do conhecimento. 
 
As intranets, extranets e os sistemas de ensino à distância tem possibilitado o início de um 
processo de suprir serviços interna e externamente liberando a área para outras atividades. 
Mas ainda econtra-se em evolução a busca no desenho de soluções que por vezes facilite os 
gestores na obtenção de dados relacionados a retorno sobre investimento ou consolidações 
rápidas dos ativos gerados pelos serviços para atuação em conjunto com Governança. 
 
Empresas multinacionais, por sua vez, possuem também tecnologias de gestão do sistema 
de aprendizagem ou de performance do capital humano. Tratam-se, por vezes, de projetos 
de custo e complexidade que muitas vezes inibe ou dificulta seu uso. Por aqui, empresas de 
software detém muito espaço de mercado em razão de se adaptarem a estas e outras 
questões. Porém também ocorre uma lacuna, quando se precisa de maior customização e de 
interligar consultorias específicas que demandam uma parceria para mudar antigos modelos 
ou tratar de forma adaptativa processos e tecnologias já existentes. 
 
Mais recentemente, em razão destas questões, grandes empresas como a IBM – pra citar um 
caso genérico mais reconhecido – defende a era “on demand ” e passou a ter boa parte de 
sua receita em serviços. No mundo, discute-se a questão dos softwares livres, quando o 
Linux rivaliza ano após ano a partir de uma proposta inovadora em que programadores de 
forma colaborativa desenvolvem e disponibilizam de forma gratuita a tecnologia. E, em e-
business grandes empresas têm reconstruído a forma de atender e lideram mercados. 
 
Levando em conta algumas das críticas feitas por estudiosos já citados ( MEISTER, J.; 
2000; ULRICH, D., 1999;  FITZ ENZ, J., 2004), versus essas possibilidades que sugerem 
uma oportunidade não explorada, cabe confrontar com dados de mercado quanto quanto a 
situações similares ou inversas em que as informações de DHO falham ou levam gestores 
ao comando, bem como perceber a ligação com as tecnologias flexíveis. As pesquisas a 
seguir e posteriormente o estudo de caso local em terão este objetivo. 
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CAPÍTULO 4 – Pesquisas Exploratórias: Mudanças através da Inovação 
 
4.1 – Visão geral das pesquisas 
 
Nos últimos anos têm sido feitos grandes estudos sobre a gestão de RH, como consequência 
da evolução de que tratamos anteriormente, onde a Gestão de Pessoas e da Aprendizagem 
Organizacional passa a ter um papel central na área. Entretanto, há que se avaliar as 
práticas que o mercado de modo aplicado vêm praticando e se evidenciam os problemas 
citados. Seja de modo direto, ou através da avaliação mais minuciosa das informações.  
 
Neste capítulo, aproveitando 8 pesquisas de grande porte feitas por consultorias referência 
na área de gestão de pessoas, que entrevistaram cerca de 3765 empresas em nível mundial 
colocamos em questão a oportunidade de confrontar aspectos abordados na revisão teórica 
feita nos capítulos anteriores, envolvendo o paradoxo entre a oportunidade do mercado dos 
novos valoráveis financeiros versus a gestão de pessoas que têm ativos mas sugere-se ainda 
ter baixa capacidade de valorar, consolidar e comunicaras informações 
 
O acompanhamento destas pesquisas envolvem o período 2002/2003, quando ocorria 
também a avaliação da empresa de tecnologia para Educação Corporativa. O objetivo é que 
fatos pesquisados mundialmente possam fortalecer ainda mais as evidências levantadas 
quanto ao problema do DHO relevar a inovação e perder a oportunidade estratégica. 
 
No primeiro bloco de dados publicados de pesquisas, onde têm-se em aberto as diferentes 
compilações estatísticas, é possível avaliar-se dados “ ocultos “ sobre as questões críticas 
para nosso estudo, envolvendo o  modo como RH vem gerindo um papel-chave neste 
momento, que refere-se à Educação Corporativa. 
 
Não se trata de analisar aspectos faltantes nas análises das pesquisas. Muito ao contrário, a 
questão é que muitas dos estudos feitos por um lado também não tinham um cunho 
específico em DHO. Mas, justamente aí é que surge a oportunidade, pois, levantando  
informações para constatar sobre tendências na gestão geral de RH, de certa forma nos 
possibilitaram usar certas etapas para direcionar outros aspectos. 
 
Já na Segunda parte, análises de pesquisas feitas relatam sobre o quanto o RH está de fato 
tornando-se estratégico dentro das empresas. Aqui nossa análise serve como ponto de 
partida para mostrar que especialistas levantam questões críticas sobre a importante 
indagação colocada, mas deixam lacunas que nos permitem evoluir na causa do problema e 
cenários críticos descritos.     
 
A questão, aqui, também não é de se tomar por fato as análises feitas. Em cada um dos 
casos, o foco foi aproveitar justamente mais as bases estatísticas apresentadas no primeiro 
bloco de informações e no segundo confrontar com outras informações para levar a novos 
parâmetros. Desta forma, ao invés de refazer pesquisas que já vêm sendo apresentadas, 
julgamos ser de maior proveito aprofundar nas informações das mostras já levantadas.  
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A seguir temos a visão geral destes estudos feitos, onde percebemos primeiro a atualidade 
dos temas que ora tratamos. Segundo, após as novas análises que  se seguem, a necessidade 
de se perceberem aí novas evidências: 
 

Figura 30 : Compilação de pesquisas feitas sobre RH e oportunidades para áreas de DHO 

Foco Estudo ( excertos)
Numero de
entrevistas

Locais dos
estudos

Empresa
realizadora Fonte

1- Práticas RH
    e T&D

Global Human Capital
Benchmarking 2003

1300 organizações
(6.000.000 de pessoas) 

Globo
Américas do Sul
América Central
Brasil Pricewaterhouse

Revista
Case Studies
FGV Management 

X

2 - Ranking RH
Melhores empresas 
na gestão de pessoas

136 empresas
(32.000 respondentes) Brasil

Hay Group / 
Valor Econômico

Valor Carreira
do jornal 
Valor Econômico

1436 empresas
6.032.000 pessoas

3- Atuação RH
Para onde vai o tempo
das ações de RH? 137 executivos América Latina Mercer Revista Exame

4- Participação
estratégica

Grau de participação
de RH na estratégia 121 entrevistados Brasil Symnetics Revista Exame

5- RH e carreira RH como CEO 537 gestores RH EUA DBM - EUA

HR Magazine
traduzida pela
revista Amanhã

6- Gestão de 
pessoas na cultura 

Prioridades na Gestao
de negócios hoje

500 líderes
200 Executivos Sêniors

1º - Global
2º - EUA, Europa
      e Austrália Accenture EUA

HR Magazine
traduzida pela
revista Amanhã

7 - Eficiência
organizacional

Deslocamento de
cargos do RH - CEO 150 Empresas EUA

University of
Southern California

HR Magazine
traduzida pela
revista Amanhã

8 - Liderança 
Atuação multifuncional
dos gestores de RH 426 Profissionais de RH Global

Society for Human
Resource 
Management

HR Magazine
traduzida pela
revista Amanhã

2329 empresas
pessoas ( n/f)

Totais 3765 empresas

1º Bloco
compa-
rativo
(1 X 2)

dados 
abertos
uso p/
nova

análise

2º Bloco
cofronto
( 3 a 8)

dados
fechados
uso das
análises

 
Fontes:  Revistas Case Studies, FGV: 2003;  Valor Carreira, Valor: 2003;  Exame, Ed. Abril: 2003;   

              Revista Amanhã. Ed. Segmento: 2003. 
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4.2 – Pesquisas PWC e Hay Group / Valor – A análise das práticas de gestão do 
         Capital Humano e Intelectual revelando lacunas na geração de dados gerenciais 

O estudo da PriceWaterhouse, que como vemos acima compreendeu 1.300 organizações, 
estimado que gerenciam cerca de 6 milhões de pessoas, coletou  os seguintes dados, 
envolvendo o quesito “Métodos de avaliação de T&D”: 
 

• Somente 11% em nível global avaliam ROI em T&D, contra 92 % que avaliam 
através de “satisfação” 

 
Isto indica níveis de dificuldade em de fato mensurar resultados mais tangíveis das práticas 
de capital intelectual, que certamente precisam, para se ter a rapidez para comunicar dados 
para uma pesquisa deste tipo, processos e tecnologia para isto. Como a grande maioria 
consegue mais rapidamente medir os resultados de treinamento através de métodos mais 
simples, como de perguntas de satisfação aos participantes, surge novamente a questão de 
dificuldade no trabalho de informações. 
 
Já a pesquisa conduzida aqui no Brasil pelo Hay Group, em conjunto com o jornal Valor 
Econômico, sobre tema correlato, avaliando “Políticas de T&D”, das 40 finalistas do 
ranking observou que: 
 

• Na média poucas avaliaram acima de 70% como boa a política de T&D, se 
comparados com outras políticas que no geral excederam de 80 a 95 %. 

• Dos considerados “pontos críticos” pela análise final, concluiu-se que análise de 
T&D teve o índice mais alto na média. 

 
Independente das questões envolvidas para esta observação, que logicamente teriam que se 
ter até os questionários, pode se constatar um ponto: 
 
No primeiro caso, além da baixa em T&D, constata-se a dificuldade em obter dados sobre 
esta prática, ou utilizando-se de técnicas subjetivas de análise. O que demonstra que os 
processos de consolidação de dados ainda são falhos. O que, a priori, envolve também 
infra-estrutura adequada para tal. 
 
No segundo caso percebeu-se lógica semelhante, onde mesmo em um ranking das que têm 
as melhores práticas, chama a atenção que justamente T&D sugira também a dificuldade de 
percepção da amostra. Considerando os entrevistados, como já visto, serem todos gestores 
de RH, torna ao menos a questão de dificuldade em trazer dados um ponto em comum do 
primeiro caso: é prática que exige infra-estrutura adequada para trazer dados. 
 
Ou seja, mundialmente, tomando por base que as questões mais elementares dos processos 
de treinamento são dominados pelos gestores de grandes empresas, que os mesmos contam 
com tecnologias mais elementares, a questão que se coloca é: 
 

• Por que a dificuldade em trazer mais dados de T&D ? 
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Se avaliarmos que, do ranking citado de 40 empresas ( no segundo  caso), somente uma faz 
parte dos altos níveis de governança corporativa da Bovespa, o chamado novo mercado, 
que exige agilidade e maior quantidade de dados, começaremos a indagar algumas das 
questões envolvendo processos e tecnologia para compilar e comunicar com rapidez 
grandes trabalhos já executas nas Universidades Corporativas e demais atividades de 
Desenvolvimento Humano e Organizacional. 
 
4.2 – Pesquisa Mercer Consulting – Intenção estratégica versus real papel estratégico 
          na atual configuração de Recursos Humanos 
 
Dentro de uma matéria maior publicada na Revista Exame sobre RH estratégico, algumas 
pesquisas quantitativas relevantes foram divulgadas visando discutir o quanto de fato tem 
sido este papel e de que forma ocorrre. 
 
Em um dos estudos ( Figura 31), a Mercer Consulting entrevistou executivos em toda 
América Latina e atestou que a diferença entre o tempo que de fato a área deveria gastar em 
avaliações mais gerenciais e o que de fato ocorria tinha boas margens de diferença.  
 
 Figura 31:  Percentual que os profissionais de RH sabem de negócios frente a outras áreas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fonte:  Revista Exame, Outubro 2003. 
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Já uma segunda pesquisa, dentro deste mesmo artigo, desenvolvida pela consultoria 
Symnetics – responsável oficial pelo método de Balanced Scorecard no Brasil – 
aprofundava a pergunta em nível local buscando saber do grau de participação do RH na 
estratégia. E percebeu que a tendência global se refletia da mesma forma também aqui.  
 
Figura 32: Percentual que a opinião de RH conta frente a de outros pares na decisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fonte:  Revista Exame, Outubro 2003 
 
Ou seja, detectaram que a área sabe menos de negócios que seus pares nas empresas e que 
sua opinião conta menos que a destes pares, como vemos nos gráficos acima. 
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Apesar dos gráficos nos direcionarem para uma visão pessimista quanto à mudança no 
poder, que equilibre competitividade e gestão do capital humano, outros estudos entretanto 
revelam também este problema mas dão exemplos de onde e como outras situações vêm 
ocorrendo. As próximas pesquisas trazem também estas novas visões.   
 
4.3 – Pesquisas Society of Human Resource Management ( Sociedade da Gestão de 
Recursos Humanos) – RH no poder e papéis ligados a DHO 
 
A Sociedade de Gestão de Recursos Humanos americana publicou em sua revista ( HR 
Magazine) um artigo traduzido aqui pela revista Amanhã, onde grandes pesquisas também 
constatavam alguns dos problemas citados antes, mas dando ênfase também ao caso de 30 
profissionais de Gestão de Pessoas que chegaram ao comando de empresas nos EUA. 
 
A pesquisa da DBM americana ( Pesquisa 5 com detalhes na tabela anterior) inicia a 
matéria relatando que, ainda, dos 30 profissionais citados, 11 efetivamente estavam 
ocupando o cargo de CEO ( Chief Executive Officer) destas organizações. A consultora 
responsável explicava que a tendência não era fogo de palha, mas inevitável e crescente, 
dado que não havia encontrado um só líder que não tivesse valorizado o papel crítico do 
capital intelectual dentro da pesquisa efetuada e apontado os casos reais citados. 
 
A pesquisa global da Accenture revelou que a questão de negócios número 1 na agenda d 
os executivos tem a ver com “ mudar a cultura organizacional e atitude dos funcionários”. 
Já em outro bloco de pesquisas sobre a importância da Cultura ( relacionada à  
gestão de pessoas) nos negócios entre 200 executivos sêniores nos EUA, Europa e 
Austrália, 74% disseram que as pessoas são hoje mais importantes para o sucesso de uma 
empresa do que eram há um ano. 
 
No âmbito dos estudos universitário e da própria sociedade de gestão americana de RH, as 
pesquisas junto a dois blocos de empresas realizados uma em 1995 pela University Of 
Southern California e outra desenvolvida agora em 2002 pela HRMS demonstraram que a 
área ainda tem pouco deslocamento para outras áreas dentro das empresas. Isto significa 
bloquear o acesso da área de gestão de pessoas para o cargo de CEO.  
 
O que se discute, entretanto, a partir de avaliações como esta, é que os gestores que mais 
dominam a linguagem das áreas de finanças acabam tendo maiores chances. Por sua vez, as 
áreas de finanças e de negócios cada vez mais também se aproximam de RH, o que nos 
resgata o capítulo 1 desta pesquisa a respeito da valoração dos novos ativos.  
 
Ou seja, este grupo de pesquisas revelam o perfil de um novo gestor de pessoas, o qual já se 
estudou na transição para o DHO que interliga capital intelectual e estratégia 
organizacional. Nas palavras da DBM, “ O foco do RH tradicional deveria ser engajado a 
uma visão mais ampla das relações-chave da companhia – não apensas com empregados, 
mas com acionistas, clientes, fornecedores, parceiros e clientes potenciais “. Estes temas 
ligam-se à Governança e, como surgiu em nossa revisão, exigem no mínimo atenção às 
questões de interligar processos e buscar formas inovação para agilizar os novos dados.  
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CAPÍTULO 5 – Estudo de Caso: SER Software para DHO, a partir de uma  
                            Empresa-Cliente  (ECS) 
 
5.1 – Protocolo – Visão Geral do Estudo de Caso e procedimentos 
 
Como vimos através da revisão bibliográfica, aumentam-se as evidências de que o enfoque 
inovador por parte de áreas de DHO não esteja sendo suficiente para que seus gestores de 
fato ocupem posições mais de comando dentro das organizações. Os primeiros estudos das 
pequisas exploratórias trouxeram também mais informações quanto à dificuldade da gestão 
da educação corporativa em trazer dados gerenciais.  
 
Já nos casos onde, de forma contrária, a gestão de pessoas sabe valorar seus ativos e estão 
chegando ao comando de algumas empresas, aproxima-se Desenvolvimento Humano 
Organizacional dos processos e tecnologias de finanças. Mesmo nestes casos, os estudos 
apontam necessidades de melhoria de dados voltados às políticas de Governança. Ou seja, 
têm-se muito dados financeiros, que no caso do DHO exigirá outras tecnologias e inovação. 
 
O objetivo deste estudo de caso, portanto, é o de acompanhar uma situação onde a) esteja 
formalizada a prática do DHO e onde tais profissionais ocupem posição de destaque b) que 
ocupem papéis de comando onde busquem, além de processos, também novas tecnologias 
para relacionar os novos ativos à comunicação aos investidores c ) onde o tipo de 
tecnologia, perfil do fornecedor, demonstre a busca efetiva de inovação; que por fim 
demonstre a oportunidade de atuação entre os que não releagam a perspectiva inovadora. 
 
5.1.2 - Procedimentos de campo 
 

O acesso à empresa SER, software para DHO foi livre e ocorreu através de trabalho de 
consultoria feito à empresa, período este em que iniciou-se o acompanhamento de um 
cliente para se verificar elementos que direcionassem para usos que já ocorriam das 
tecnologias e que direcionavam para inovações voltadas à Governança. 
 
Apesar do livre trânsito nos ambientes, o procedimento de campo utilizado foi sempre de 
acesso indireto às informações através do diretor executivo da empresa e seu líder principal 
de projetos. Não ocorreu em nenhuma oportunidade acesso totalmente irrestrito ao sistema 
que o cliente estava se utlizando, em razão do estrito sigilo que os dados dos clientes são 
tratados internamente e que seguem regiamente as cláusulas contratuais. 
 
Através de e-mails com as pessoas-chaves, informadas sobre a pesquisa informações que 
eram possíveis de serem fornecidas foram sendo avaliadas até trazer mais evidências da 
proximidade entre os temas de Gestão de Treinamento mais usual e possíveis práticas para 
comunicação de dados do capital humano e intelectual que de uma forma ou outra tinha 
diretriz de uma gestor em nível diretivo dentro do modelo de DHO.  
 
Já quanto ao acesso direto ao cliente, foi decidido que somente se pesquisaria por vias 
indiretas, sendo que o mesmo possui justamente as características de publicar várias 
informações via Internet para investidores e interessados, além de possuir diversos dados 
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no site da Bovespa e faz parte do chamado “ Novo mercado” que compreende as empresas 
com nível de governança 1. Neste caso, portanto, o procedimento foi exploratório seguindo 
os procedimentos que um analista financeiro com mais demandas de informação de gestão 
global da empresa exigiria. Porém de um ângulo privilegiado a partir de um fornecedor. 
 

5.1.3 – Questões do estudo de caso 
 
Levando em conta o objetivo principal de avaliar um caso em que um gestor tivesse um 
foco estratégico, em modelo DHO e que, com foco inovador, trouxesse mais evidências de 
que aqueles em gestão de pessoas que sabem equilibrar processos e tecnologias flexíveis 
têm maior atruação de liderança por estarem preparados a atuarem com outras áreas e trazer 
as informações que os informes de governança pedem, as questões que mantivemos em 
mente ao coletar dados envolviam: 
 

 A empresa cliente faz parte da Bovespa e, neste caso, demonstra em seu site 
informações que tragam dados financeiros e não-financeiros ligados ao capital 
intelectual? 

 
 Há boas evidências, através destes dados publicados e também através do que se 

percebe de alcançe estratégico de DHO, que ter buscado inovação aproxima o 
mesmo da liderança? 

 
 Percebe-se, através das características das empresas envolvidas e dos resultados 

obtidos que a busca inovadora e o enfoque inovador de empresa e indústria de 
software brasileira concorre para um círculo virtuoso com bons reflexos interna e 
externo à empresa? 

 
5.1.4 – Guia para o relatório de estudo de caso 
 

Não foram especificamente definidas guias para o relatório do estudo de caso mas, sim, a 
partir das perguntas anteriores, foi mantido o propósito de se observar os 03 ambientes que 
ocorrem a seqüência de ação-reação envolvendo: Empres-Cliente SER ( ECS), empresa 
forcedora de tecnologia ( SER) e o ambiente de mercado de ações ou informações aos 
investidores nas páginas da empresa. 
 
Compreendemos, a partir da revisão de literatura feita e das informações já repassadas, que 
o fato da organização em questão oferecer um fato diferenciado – no que envolve gestão de 
DHO com enfoque de comando, que atento à inovação reforça esta condição – enquadra-se 
segundo as especificações de quanto à justificativa de uso de estudo de caso (YIN, 2000)  
 
E, portanto, no que referere o modelo de relatório, irá buscar na prática captar a essência 
destas características. Resguardando-se, entretanto, dados sigilosos que não se buscou 
autorização especial por se entender que a observação já privilegiada da SER trazia 
subsídios para fortalecer o foco de confronto deste estudo de caso.  
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5.2 – A Empresa-Cliente SER ( ECS) – Perfil e Desafios 
Com a importância cada vez maior das chamadas relações com investidores, uma vez que 
empresas com maior sofisticação no Brasil começam a ter ações abertas em bolsa de 
valores, mais necessárias ainda são as auditorias. Entre estas, ainda que não ligadas de 
modo tão direto aos resultados divulgados, encontram-se as relacionadas a políticas de 
treinamento. Estas regulam ou se interligam a políticas de eficiência organizacional, 
exigidas por lei em vários casos.  
 
As empresas fazem seus controles por vezes de forma manual, ou como chamamos, usando 
diversos softwares que compôem um processo “artesanal” de relatórios para uso gerencial. 
A SER, empresa do tecnopólo de Campinas, voltada para softwares para RH, atende alguns 
grandes grupos que precisavam melhorar seus relatórios de gestão de treinamentos.  
 
Observando um destes grupos, veremos que a importância dada para a tecnologia tende a 
tornar o RH mais estratégico, uma vez que vêm suprindo a área de Relações com 
Investidores com dados relevantes. Começamos, então, a mostrar que uma empresas que 
não relega a tecnologia em TD facilita sua participação na nova competitividade das 
empresas, com valores medidos também de intangíveis. 
 
Os indicadores “sociais internos” divulgados por uma dos maiores grupos industriais 
brasileiros ( que passaremos a chamar aqui ECS) revelam aumento de 20% em 
investimentos em treinamentos de 2001 para 2002, totalizando investimentos de R$ 9,8 
milhões naquele ano. Somando outras formas de investimento indireto em educação, os 
investimentos chegaram a R$ 12 milhões no período.  
 
Estes mesmos dados cruzam nesta página de informes aos investidores, com taxas 
representativas de permanência de funcionários na empresa, onde quase  
30 % têm de 10 a 20 anos de trabalho e 14 % 6 a 10 anos. Ou seja, no acumulado pode se 
perceber que quase 50 % mantém uma boa média de permanência, se comparado com as 
taxas de turnover e desemprego gerais. 
 
Figura 33 -  Empresa-cliente SER  (ECS)  – Taxas de turnover 2002 x Tempo de empresa 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fonte:  Website da empresa, publicada na página de Relações com Investidores. 
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A ECS é um dos braços mais importantes de uma grande corporação e, estando alinhada 
com políticas modernas de governança, como citado, também possui uma estrtura de gestão 
geral e específica em RH moderna, onde preocupações mais avançadas de administração 
podem ser observadas através do modo  como denominam as áreas e onde percebe-se um 
enfoque de troca de informações. 
 
Um perfil genérico resumiria também a relevância e como são suas políticas: 
 
 Grande corporação brasileira 
 Um dos maiores setores exportadores do mundo 
 Receita liquida (2003) - R$ 853 milhões 
 Funcionários ( 2001) - 3.700  funcionários 
 Investimento em treinamentos - 15 milhões 
 Responsabilidade com Meio Ambiente altamente estratégica 

 
Assim, está estruturada em 06 diretorias: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
E a Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional assim se subdividindo: 

 Gerência Relações trabalhistas 
 Gerência de Compensação e organização 
 Gerência de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas 
 Gerência de Comunicação Organizacional e Social 
 Gerência de HSMT ( Saúde e prevenção de acidentes) 
 Gerência Geral de Qualidade Total 

 
Como o foco é somente de observar mais a estrutura macro de DHO, onde entendemos que 
aqui não cabe explicar sobre o âmbito de todas a gerências acima,  dois enfoques diferentes 
chamam a atenção: A área financeira tem um enfoque mais amplo de relações com 
investidores e a de pessoas, idem, atuando em Desenvolvimento Humano e Organizacional. 
Retomando a etapa citada em pesquisa, onde as relações das duas áreas tem se intensifi-
cado, o resultado se verifica na busca de tangibilizar ativos financeiros, humanos e sociais. 
 
Destaque também deve ser dado à nomenclatura de treinamento, visto de modo mais amplo 
como uma gerência de “Planejamento”. Esta linha de fato ocorre, onde as habilidades 

 77



necessárias são desenvolvidas anteriormente com mapas de competências. Entretanto, 
ligadas à qualidade e suportadas por tecnologia. 
 
5.3 - Desafios ECS ligados a relações com investidores e auditorias 

 
A página de Relações com investidores da ECS concorre internacionalmente com outras 
empresas que  seguem também as melhores práticas. 
 
Dentro da grande área do site “Investidores”, é possível serem obtidas inúmeras 
informações sobre todas as áreas da empresa, performance, prêmios, entre outros pontos 
relevantes aos interessados. 
 
Em espcial, dentro do link da Diretoria Financeira, uma de suas principais 
responsabilidades é descrita sobre o “manter estrito relacionamento com as áreas .... e 
DHO, tornando transparentes, oportunas e de alta qualidade as informações relativas ao 
desempenho.” 
 
Ou seja, dentro de todas as políticas já mencionadas, fica evidenciada a importância dire-
cionada aos dados referente à gestão de pessoas. Não seria novidade caso, como iremos 
abordar mais adiante  ( abrindo dados mais sigilosos do que foi priorizado nos últimos dois 
anos em treinamento), as competências não tivessem sido tão trabalhadas em razão de 
certos quesitos a serem valorados. A este respeito, o quadro abaixo exemplifica a visão. 
 
Figura 34 – Exemplo de informações de DHO em sites de relações com Investidores 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: Website Unibanco, Acessível em :http://www.rao.unibanco.com.br/2002/artigo.asp?artigo=11 
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Da mesma forma, a gestão de risco da empresa também avaliava a gestão das auditorias 
externas como ítem importante de sua lista, também ligada à DHO. Além dos prêmios 
listados na página de RI, relacionados à DHO, onde também se destacou uma política que 
deu enfoque ao uso de tecnologias.  
 
Sendo uma empresa que faz parte do Nível 1 de governança da Bovespa, a ECS precisa ter 
as informações de forma pontual. Significa, como já foi dito, em última instância Ter alto 
grau de transparência em todas suas políticas. 
 
É preciso, entretanto, entender que pelo modo como atua, a política de RI da empresa 
demonstra claramente uma abordagem mais voltada aos chamados “stakeholders”. Ou seja, 
tem a visão de comunicar a todos interessados ( clientes, funcionários, fornecedores e 
comunidade).  
 
Podemos, então, perceber que os desafios envolviam: 
 

 Ampla informação sobre o Desenvolvimento ligado ao Meio Ambiente 

 Rapidez na formatação de planejamento de Treinamento & Desenvolvimento  

 Geração de informações gerenciais de controle internacional 

 Visão estratégica da área ligada à quesitos importantes dos negócios 

 Relevância da informação de certificação no balanço social 

À gerência da área coube, portanto, o foco inovador na busca de tecnologias que pudessem 
de fato dar suporte aos processos estratégicos ligados à área.  
 
5.4 – Perfil SER e a inovação da ECS 

 
Neste contexto  é que se inicia a participação da SER, empresa de tecnologia para recursos 
humanos. Atuando há um ano dentro deste grande grupo, facilitou a gestão de auditoria de 
políticas de treinamento de diversas áreas, assegurando dados importantes para auditagem. 
Que seguramente são vitais para o enfoque estratégico dos gestores de pessoas e para os 
níveis de governança divulgados. 
 
Entretanto, anteriormente, apesar do grau de relevância desta política e desta sua 
consequência importante envolvendo reflexo no mercado de ações, muitos dados eram 
trabalhados de forma “artesanal”. Não há dúvida que diversas planilhas e mesmo trabalhos 
bem estruturados com bases de dados podem suprir em certas etapas a algumas destas 
demandas. Mas o custo de tempo gasto com pessoal divide nestes momentos a linha entre 
equilibrar estratégia e operação. 
 
Para esta grande empresa, que tem como valor alto investimento em capital humano e 
intelectual, a busca foi de automatizar processos.  Dentro desta etapa, um importante 
aspecto foi a vantagem de se obter certos relatórios com a velo-cidade que não se dispunha 
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em outras plataformas grandes, dispendiosas e que confundem-se com outras tecnologias ao 
invés de tirar vantagens das mesmas. 
 
O perfil da SER: 
 

  Situada no tecnopólo de Campinas  
  Associada à Softex Campinas 
  Atuação desde 1995 em tecnologia para RH 
  30 funcionários 
  Atende grandes clientes corporativos 
  Softwares flexïveis - acesso via internet ( ou local) 
  Expositora em importantes eventos da área 

 
Percebe-se, portanto, o enfoque inovador da ECS ( Emprea-cliente SER) quando escolheu 
uma empresa fornecedora de menor porte, mas que tinha a facilidade em construir uma 
capacidade de agilizar inicialmente o plano de treinamento anual, podendo expandir para 
informações mais estratégicas. Isto significou o equilíbrio entre os melhores processos, mas 
sem descuidar de ter uma arquitetura de software que assegurasse de qualquer forma as 
informações externas e certamente fortalecendo muito o papel de liderança do DHO. 
 
5.4.1 - Tecnologias Flexíveis  
 
A principal característica das soluções da SER é se acoplarem ás bases de dados 
corporativas em qualquer nível, porém permitindo o ajuste de camadas de elaboração de 
relatórios que se iniciam desde a inserção no planejamento anual das estratégias de DHO 
até a facilidade de prover ferramentas de educação corporativa e finalmente gerando as 
consolidações gerenciais que possibilitam report ou uso junto à auditorias e por 
conseqüência em reports diversos externos. Portanto, próximo às necessidades prementes 
de governança e com a agilidade necessária que esta envolve. 
 
O sistema mescla software proprietário e principalmete colaboração via web, onde os 
diversos clientes internos da empresa podem construir ou gerenciar rotinas e resultados 
mais imediatos de desenvolvimento. Entretanto, num plano mais acima, o gestor de DHO 
tem uma fotografia mais ampla de outros dados e pode atuar a qualquer momento no 
sentido de informar os diversos interessados sobre antecipar riscos e oportunidades que 
interligam esforços e custos da área com objetivos estratégicos da organização. 
 
Abaixo seguem algumas telas, onde se tem alguns exemplos envolvendo desde montagens 
de cursos, até gráficos de prevenção na gestão de ativos intelectuais muito concentrados e 
que podem ser preventivamente trabalhados, envolvendo outras pessoas. Por sua vez, 
também os informes internos quanto a algumas das informações trazem satisfação interna, 
que são monitoradas através de pesquisas que podem ocorrer em diversos níveis. Os 
módulos de eficácia em geral e retorno facilitam ao DHO a interação com áreas financeiras 
e de relações com os interessados da empresa.  
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Figura 35 : Tela de Matriz de Desenvolvimento / Planejamento Geral  
 
 
 

Matriz de Desenvolvimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Empresa SER, piloto simplificado de software para gestão de DHO. 
 
Figura 36 : Tela de Matriz de Desenvolvimento / Detalhe individualizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: Empresa SER, piloto simplificado de software para gestão de DHO. 
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Figura 37: Tela de avaliações de eficácia / Pesquisas e métodos de performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fonte: Empresa SER, piloto simplificado de software para gestão de DHO. 
 
Figura 38: Tela de gráficos / Horas de Desenvolvimento por funcionários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fonte: Empresa SER, piloto simplificado de software para gestão de DHO. 

 82



5.5 - Resultados e avaliações gerais 
 
Dentro das questões de responsabilidade ambiental, foram comunicados ao final de 2003 
que foram obtidos importantes certificados ISO ligados a este tema. Um dos pontos 
importantes das auditorias, envolve quesitos de treinamentos efetuados e sua gestão como 
um todo. Entretanto, esta utilização se amplia como veremos. 
 
Dentro deste quesito, a gerência lidada à T&D dentro da diretoria de Desenvolvimento 
Humano utilizou-se de tecnologias que provessem rapidamente dados para ser aprovada a 
auditoria ligada às certificações. Alguns meses depois, a SER foi parabenizada pela 
gerência por ter sido um ativo importante para as auditorias pertinentes. 
 
Avaliando a página de relações com investidores da ECS, entretanto, percebeu-se logo 
tempo depois que foi considerada de excelência total as práticas ambientais, que 
posteriormente chegou a ser premiada por entidades especialistas. Da mesma forma, dados 
relativos à investimentos em Desenvolvimento Humano ampliaram-se nestas páginas. 
 
Outro dado relevante em termos do fator crítico – velocidade – que trouxemos aqui em 
várias oportunidade como elemento que amplia a oportunidade das estruturas de DHO 
participarem da estratégia, avaliações internas na própria SER demonstravam uma 
facilidade grande de se obter dados variados em pouco tempo. Em uma simulação efetivada 
como se fosse um pedido do cliente, esta pesquisa recebeu em pouco tempo o seguinte 
relatório, que poderia ser sofisticado em vários níveis: 
 
Figura 39 : Simulação de pedido do cliente ao sistema / Avaliação de timing de relatório 
 

- Funcionários cadastrados no sistema - 6605 ativos  e 666 demitidos. 
- Usuários do sistema - 20 Administradores Full, 34 Administradores  
   parciais e 252 Solicitantes 
- Treinamentos cadastrados no sistema – 3869 
- Tipos de treinamentos = 2973 Interno +  888 Externo + 8 Internacional  

- Treinamentos por área de desenvolvimento 
42 SAÚDE E SEGURANÇA 
205 OPERACIONAL  
775 OUTROS 
121 AMBIENTAL 
266 NAO INFORMADO 
2023 QUALIDADE 
196 COMPORTAMENTAL 
3 IDIOMA 
1 TPM 
10 TECNOLÓGICO 
21 FORMAÇÃO 
242 GIF (Gestão Integrada Florestal) 

- Treinamentos por Tipo de Desenvolvimento 
10 ARTIGOS, TEXTOS E DOCUMENTOS 
29 BENCHMARKING - EXTERNO 
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1 COACHING 
2074 DESENVOLVIMENTO INTRA E INTERPESSOAL 
1 ESTÁGIO 
95 LIVROS 
43 TRABALHO DIRIGIDO 
8 TREINAMENTO - E-LEARNING 
166 TREINAMENTO - ON THE JOB 
1475 TREINAMENTO - PRESENCIAL 
3 VÍDEO  

 
   Fonte: SER, software para DHO, 2003.  

 
Portanto, em que pese que não se está aqui avaliando em detalhes o aprimoramento 
posterior via sistema que permite sofisticar informações e trabalhar para as informações 
externas necessárias, percebe-se que DHO passou a ter maior facilidade no trato das 
políticas de Desenvolvimento que, neste exemplo, interligava-se à importantes questões do 
trato do Meio Ambiente. 
 
Vale ressaltar que, não se está aqui reduzindo a visão de Desenvolvimento que na revisão 
teórica se abordou com uma visão aplicada de transformação. Mas, sim, captar uma 
fotografia mais reduzida visando perceber a diferença de automatização no trato de 
consolidações gerenciais através de arquitetura flexível atuando em conjunto com dados já 
presentes nos sistemas anteriores, porém com dificuldade de operação. 
 
A ECS, levando em conta este enfoque de inovação de Desenvolvimento Humano, atrelado 
aos processos de Desenvolvimento Organizacional relacionados a questões que vão desde 
satisfação à atrelamento com políticas de Balanced Scorecard e Qualidade avançadas, já 
vinha sendo premiada em publicação de dados “ não-financeiros” aos investidores.  
 
Porém, através da observação do uso das tecnologias e dos dados no site percebeu-se uma 
maior facilidade para a diretoria de Gestão de Pessoas atuar ainda mais em Governança e 
fortalecer ainda mais o seu papel. 
 
Em 2003, a ECS foi premiada pela Associação Brasileira de Empresas Abertas ( Abrasca), 
onde são avaliadas as S/A’s com capital aberto ao mercado e que tem um trabalho 
diferenciado de informações com os investidores. 
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Considerações Finais 
 
Dentro do objetivo geral colocado, que de modo amplo colocava indagações  quanto ao 
porquê da gestão do desenvolvimento de pessoas coligado à uma visão organizacional 
(DHO) estar relegando o papel das tecnologias e em especial o enfoque de inovação, a 
revisão bibliográfica evidenciou sob vários ângulos esta problemática. 
 
Em um primeiro momento, buscou-se de forma mais generalizada expor as questões de um 
ambiente externo onde emerge um novo contexto econômico que força a comunicação de 
forma mais efetiva dos novos ativos das organizações na nova economia do conhecimento.  
 
No capítulo 1, informações e parte da abordagem que se tem na literatura sobre Governança 
Corporativa, procurou mostrar que há um debate entre uma visão mais clássica que vê a 
administração dos ativos somente pelo lado financeiro, enquanto há uma vertente mais 
atual discutindo o lado humano deste modelo.  
 
No Brasil, frente a um dos títulos mencionados, da preocupação dos níveis diferenciados 
pela Bolsa e o modo como se veificou no Case há uma preocupação com a parte social, sem 
descuidar em absoluto das práticas de melhores rendimentos aos acionistas. Em especial, os 
ativos ligados às Pessoas – que se coliga à área de DHO utilizada como base de estudo – e 
os de Responsabilidade com o Meio Ambiente.  
 
Por sua vez, no ambiente interno, as organizações ainda tentam responder aos novos 
tempos, onde supostamente o capital humano e intelectual são os principais ativos, mas 
onde ainda de fato os gestores destes capitais ainda estão construindo um real espaço de 
participação no estratégico.  
 
Mas uma contribuição breve de revisão sobre a evolução do tema ressaltou que se por um 
lado que as escolhas clássicas tem servido de manutenção de poder interno para as áreas 
que predominaram no último século, também a gestão de pessoas que se quer estratégica 
tem que estar atenta para de fato participar. 
 
Dentro das discussões dos novos papéis da gestão de pessoas, da emergência do 
conhecimento e por conseqüência das estruturas de aprendizagem como as Universidades 
Corporativas, coligadas a casos da área de Desenvolvimento Humano e Organizacional 
(DHO) revisitados, as revisões acima demonstram o enfoque correto de unir a estratégia da 
organização ( no exemplo, com ativos mais ligados a pessoas e meio ambiente) mas 
percebendo que é um risco não se ter um  “distanciamento” e perceber que esta estratégia 
estrutura internamente somente as áreas da era chamada industrial ou capitalista. 
 
O capitulo 2, mesmo demonstrando a emergência dos conceitos do DHO em conjunto com 
um ambinte pós-capitalista, amparado com algumas comparações das pesquisas 
exploratórias demonstra também que é necessário estar atento às tecnologias para resgatar 
os resultados e não somente ter todo o tempo da gestão de pessoas voltadas para outras 
áreas, sem perceber o quão crítico é também dar-se o direito de estar no comando. 
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Fazendo alguns cruzamentos de informações, dentro das pesquisas efetuadas, percebemos 
alguns destes paradoxos. Como por exemplo, a emergência das empresas transparentes, 
porém com taxas tímidas da participação de tecnologias dentro das práticas ligada à gestão 
do desenvolvimento humano.  
 
Figura 40: Aumento do capital aberto nas corporações norte-americanas versus taxa de uso 
                            de tecnologias para dados gerenciais nas Universidaes Corporativas  
   
 

 
 
 
Fontes:  TAPSCOTT, 2004 ; MEISTER, 1999.   
 
Trata-se de cruzamento por aproximação (com um alto grau de probabilidade estamos 
falando das mesmas grandes corporações que têm estruturas para comportar as 
Universidades Corporativas), entretanto,  visualizamos que enquanto o ambiente externo 
tende a envolver mais os acionistas diversos – que demandam mais informações, também 
dos intangíveis – uma área importante ligada ao Desenvolvimento Humano não incrementa 
suas plataformas diminuindo suas chances de participar das etapas estratégicas.  
 
Entretanto, repensar estratégia e por consequência a gestão estratégica também é um fator 
que merece cuidado por parte da nova gestão de pessoas voltada ao conhecimento, que lida 
com novas demandas mas que teve que acompanhar plataformas tecnológicas e de processo 
essencialmente financistas e de produção que levaram os gestores destas áreas ao comando 
no último século, ao menos no caso norte-americano, modelo teórico de competitividade. 
 
A este respeito, apesar que com um foco mais macro no que refere situar as transições por 
que têm passado a gestão de pessoas, e mais especificamente o centro que tem se tornado o 
desenvolvimento humano nas organizações, observamos que apesar também da 
competitividade estar hoje mais ligada aos fatores de inovação e que um histórico de busca 
de adequação das organizações nas últimas décadas tenha se acentuado para estruturas 
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dinâmicas, se por um lado denotou através das pesquisas exploratórias o papel operacional 
do RH, por outro demonstrou a emergência de papéis mais ligados ao DHO. 
 
São grandes corporações, como a atendida pela SER, onde o estudo de caso contribuiu para 
perceber que estes gestores diferenciados buscam inovação também tecnológica, 
importanto-se mais com qualidade e alcançe efetivo das informações que eleva a 
performance da área do que com a manutenção do uso de tecnologias e processos já 
existesntes. A este respeito, surge portanto a oportunidade virtuosa entre a união das 
grandes empresas brasileiras que buscam se internacionalizar e os pólos de tecnologia e 
inovação no Brasil. 
 
A respeito da questão de terem sido mais exploradas informações do mercado norte-
americano e em outros momentos avaliadas situações locais, percebemos ser esta uma 
grande oportunidade, pois que naqueles mercados a questão da gestão do capital humano 
relegando tecnologias pode por aqui ser captado e já atuar dentro de um cenário que tire 
vantagem destas informações. O mercado de capitais aqui também encontra-se em 
evolução, onde também é possível tirar ainda maior proveito para se adequar à velocidade 
exigida pelas políticas de Governança Corporativa. 
 
Quanto as questões de inovação, eixo central de avaliação deste estudo, que usou como 
eixo as áreas organizacionais de Desenvolvimento Humano e Organizacional e explorou o 
impacto da crescente indústria de software no Brasil, percebe-se a grande oportunidade na 
observação deste novo cenário de informações que a nova relação com investidores exigem 
das organizações. A visão de tecnologias flexíveis adequa-se tanto ao estilo da indústria por 
aqui, quanto às necessidades – ainda não totalmente captadas – de se explorar a internet 
para interligar as vertentes de pessoas, processos e financeira. 
 
Esta pesquisa procurou não centrar em demasiado em assuntos referentes ao RH, tendo em 
vista que a principal meta relacionava-se mais aos eixos de inovação e novos ativos. Mas 
cabe colocar que mais comumente no mercado vem se tratando muito acerca das chamadas 
gestão de competências e processos gerais de qualidade interligados à esta busca que 
tratamos em algumas partes referentes à tangibilizar o capital humano. Mesmo a tecnologia 
citada, comumente associa-se à consultorias que aplicam desde o início processos de  
Performance Total, integrando desde a seleção baseada nas propostas estratégicas e gerindo 
a educação e performance das pessoas, interligada ao impacto nos negócios. 
 
Entretanto, percebemos como dados implícitos das pesquisas e das citações dos 
especialistas e de nossa avaliação local, que nos casos em que a gestão avançada de pessoas 
ligadas à todas estas “ ferramentas”, por vezes pode levar a um excesso de foco em 
processos e pouco cuidado justamente com o que nos preocupamos que é o de coligar a 
estas questões a construção de plataforamas de inovação que não tirem a possibilidade de 
caminhar ao mesmo passo que as novas demandas financeiras.  
 
Muitas vezes os gestores de DHO já tem em mãos dados ricos, mas percebe-se que estes 
ficam em seus próprios setores. Desenvolvem-se cargas grandes de serviços que agregam a 
toda empresa e todos ganham com uma ação mais coligada aos negócios. Entretanto, 
poucas vezes ocorre a  chance efetiva da gestão de pessoas transitar para o poder, quando 

 87



percebemos que também se trata de ter ferramentas à mão para este processo. Por certo, não 
estamos coligando somente este fator, visto que se sugere também como fator de sucesso 
para esta mudança gestores que enxerguem seus novos papéis e busquem mudar para estes. 
 
Mas este eforço, de qualquer forma, busca contribuir para avaliar se também não se tem 
feito a “ lição de casa” pela metade. Como relembra em uma texto elogiado sobre o dilema 
de empresas que fazem tudo certo mas mesmo assim falham, em “O dilema da Inovação” o 
autor ( CHRYSTENSEN, 2004) relembra que um dos problemas centrais tem sido a 
ausência de trabalhar a ruptura tecnológica em paralelo com as rupturas processuais. 
 
Por fim, vale ressaltar que no caso da empresa local citada no estudo de caso, a Diretoria de 
DHO próxima e efetiva nas decisões estratégicas conduz para políticas mais humanas e 
também se externam nas preocupações efetivas com o meio ambiente. Ou seja, é idéia desta 
pesquisa contribuir para que esta transição de poder também se efetive – através talvez dos 
processos citados – fomentando reais ambientes humanizados e igualmente competitivos. 
 
Quanto à contribuição para futuras pesquisas, acreditamos que uma estruturação dos temas 
abordados podem subsidiar validações junto a todos os envolvidos – Organização, 
Ambiente de Inovação e Nova Economia – visando interligar ainda mais as oportunidades 
sugeridas aqui e fomentar em conjunto mais sugestões de novas soluções nos 03 pilares 
citados.  
 
De qualquer forma, justamente pela linha de interesse e modelo como o processo inovador 
normalmente acontece, decidimos nesta pesquisa dar enfoque no modelo de levantar 
tendências, que se balizam no estudo de todas fontes citadas, mas que também se firmam 
no propósito de lidar com o imprevisível, de perceber que sair na frente muitas vezes é 
parte importante deste enfoque. 
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