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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates é resultado da 30ª edição do Fórum de TIC Dataprev, 
realizado no dia 29 de fevereiro de 2012, em Brasília.

Durante a atividade, foram abordados os desafios da gestão com diferentes perfis 
geracionais, desenvolvimento e qualificação de profissionais, além de englobar 
experiências exitosas na área de recursos humanos de instituições públicas e privadas.

Boa leitura!
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O Painel de hoje começa com a discussão do vídeo - 
passado anteriormente - que fala sobre as quatro 
gerações. O vídeo é uma provocação para iniciar o 
tema e falar sobre a Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social (Dataprev). A 
empresa tem como visão ser o principal provedor de 
soluções tecnológicas para a gestão de informações 
previdenciárias, trabalhistas, sociais e registros civis 
da população brasileira. Além da Previdência, atende 
ao Ministério do Trabalho e outros órgãos da 
Administração Pública Federal. Sua missão é fornecer 
soluções de tecnologia da informação e de 
comunicação para execução e aprimoramento das 
políticas sociais do Estado. 

A Dataprev foi fundada em 1974. Conta com um Conselho de Administração composto 
por acionistas. São eles: Ministério do Planejamento (MP), Ministério da Previdência 
Social (MPS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho (MT). A 
empresa é presidida, atualmente, por Rodrigo Assumpção e organizada em quatro 
diretorias (Diretoria Financeira e de Serviços Logísticos, Diretoria de Infraestrutura e 
Tecnológica, Diretoria de Pessoas e Diretoria de Relacionamento e Desenvolvimento). 

O quadro geral de empregados ativos corresponde a 
3469 colaboradores. Somando os jovens aprendizes e os 
estagiários, o total é de 3800 profissionais em todo o 
Brasil. Em 2007, esse número era de 3033 funcionários. 

Em relação à faixa etária, 43,9% deles estão acima dos 50 
anos de idade. O contingente de empregados entre 25 e 
34 anos não chega a 20% do total de funcionários. 

Em relação ao tempo de empresa, cerca de 70% dos 
funcionários trabalha na Dataprev há mais de 20 anos. 
Há um contingente de pessoas que trabalham na 
Dataprev desde 1974, ano de sua fundação. 

Janice Brutto¹ – Diretora de Pessoas da Dataprev. Formada em psicologia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), com especialização em Gestão 
Organizacional. Foi coordenadora do Departamento de Psicologia do Trabalho da mesma 
faculdade. 

Janice Bruto¹  
Dataprev
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Em contrapartida, 21% dos atuais funcionários entraram na empresa nos últimos 
três anos. Essas pessoas pertencem à nova geração. 

O histórico da instituição mostra que, desde 1989, quando o primeiro concurso 
público foi realizado, a demanda de pessoas que buscam oportunidades na Dataprev 
tem aumentado, principalmente quando consideramos que o número de vagas é 
pequeno. O número de inscritos, por exemplo,  subiu de 1522 em 1997, para 57434, 
nesse último concurso. 

Em 2006, a Dataprev encerrou os contratos de terceirização da área de 
desenvolvimento e houve então a necessidade de buscar analistas na área de 
desenvolvimento de software, com foco em formação de TI (Tecnologia da 
Informação), fora do eixo Rio - São Paulo - Brasília, pois a remuneração era pouco 
atrativa para essas localidades e o plano de cargos e salários não havia sido aprovado. 

Diante deste cenário, uma solução foi buscar analistas nas cidades em que a Dataprev 
contava com unidades regionais: uma em cada capital. Escolhemos Florianópolis, 
Fortaleza e João Pessoa como três focos importantes de formação, com centros 
especializados em TI próximos às cidades. O salário inicial da Dataprev nestes locais, 
naquele momento, também era muito mais competitivo. Os cursos locais foram 
intensificados, buscando profissionalização. Assim, 90% das vagas dos últimos 
concursos realizados em 2008, 2010 e 2011 foram basicamente para cargos de nível 
superior, especialmente nas áreas técnica e administrativa.

Os dados levam à reflexão sobre o modelo geracional da Dataprev, com base em 
quatro gerações: A Primeira é a Seniors (ou veteranos) - geração que nasceu antes de 
1946. Na empresa, 35% dos empregados são dessa geração. A segunda geração é a 
dos Baby Boomers - pessoas que nasceram entre 1946 e 1966. São 1768 empregados 
nesta geração. A terceira é a Geração “X” - nascidos entre 1966 e 1980. Um 
contingente de aproximadamente 200 empregados. A quarta geração é a Geração “Y” 
- são os mais jovens e correspondem a 481 empregados na empresa. Esse é o grupo 
que entrou na Dataprev nos últimos concursos e que se concentra nas unidades de 
desenvolvimento de software espalhadas pelas três cidades e Rio de Janeiro. 

Expostas essas informações, concentremos a discussão 
na ética profissional. O que é a ética profissional 
tradicional que está nos boomers, na Geração “X”, nos 
veteranos? E a ética profissional da Geração “Y”? 

A ética profissional da Geração "X" defende que o trabalho 
vem em primeiro lugar. A ética da Geração “Y” afirma que 
a vida pessoal vem em primeiro lugar e que deve existir 
integração entre a vida pessoal e a vida profissional. 

A geração dos boomers diz que existe distinção entre a 
vida profissional, o horário de trabalho e a vida pessoal. 
Para a Geração “Y”, não existe essa divisão: o 

Janice Brutto
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profissional é perfeitamente integrado ao pessoal. A ética profissional tradicional 
segue regras acima de tudo. 

A Geração “Y” diz que as regras que funcionam devem ser seguidas e, antes de qualquer 
coisa, também estabelecem as próprias regras. 

Para a Geração “X”, o chefe merece respeito acima de tudo. Para a Geração “Y”, só merece 
respeito quem se faz respeitar. 

Para a Geração “X”, o tempo de serviço é igual à promoção. Para a Geração “Y”, o talento é 
o que importa e não o tempo de serviço.

Para a geração tradicional, o expediente é das nove às dezoito horas, com direito a hora 
extra para o que passar disso. Já para a Geração “Y”, o horário de trabalho é indefinido. Se 
o serviço foi finalizado, esse grupo entende que está dispensado. 

A ética profissional tradicional tem preferência por contato pessoal, reuniões e até 
telefonemas. Em contrapartida, a Geração “Y” prefere o contato virtual, por meio da 
internet, sem telefonemas.

Na ética profissional tradicional, os boomers vestem a camisa da empresa. A Geração 
“Y” diz que veste a camisa quando necessário, mas se precisar migrar para a 
concorrência não tem problema nenhum, desde que seja conveniente e dentro das 
suas possibilidades. 

A geração tradicional é flexível quanto à ética. O comportamento muda de acordo 
com as necessidades da empresa. A Geração “Y” espera que a empresa mude de 
acordo com suas expectativas. 

Escolhemos um caso específico para demonstrar como esse conflito entre gerações 
está disseminado na Dataprev. Foi escolhido o exemplo das Unidades de 
Desenvolvimento, em que as duas gerações convivem e dividem o mesmo espaço físico. 

As Unidades de Desenvolvimento (UD) foram criadas em 2006, com as Unidades 
Regionais (UR), que já existiam desde a fundação da Dataprev. As URs são 
responsáveis pelo atendimento ao cliente in loco. No total são 27 unidades, uma em 
cada capital, que atendem 1200 agências da Previdência Social em todo Brasil.

São 1260 empregados nas 27 unidades, o que corresponde a mais do que um terço 
da empresa. Houve poucas contratações nos últimos concursos e poucas vagas 
foram abertas. Cerca de 90% dos cargos são de nível médio. Isso não quer dizer que 
as pessoas tenham apenas o ensino médio, mas sim que fizeram concurso para este 
nível. E 74% do contingente da empresa está prestes a se aposentar.

Basicamente, as UDs dividem o espaço físico com as URs e 90% dos empregados são 
jovens (tanto em idade quanto em tempo de empresa). Recentemente, foi realizada 
uma pesquisa com representantes das duas unidades para identificar o conflito. 
Apresentaremos alguns dos resultados dessa pesquisa.

Em termos de integração entre UD e UR, 72,14% dos entrevistados identificaram a 

Janice Brutto
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contribuição individual. Ou seja, cada um conseguiu identificar qual a sua 
contribuição para atingir o resultado estratégico. Esse foi o mais alto índice da 
pesquisa. Depois, 70,41% identificaram a sua capacidade individual de adaptação e 
mudança. Vale ressaltar que essa é uma característica forte da Geração “Y”, por ser a 
geração que sabe que tem talento e quer ser valorizada. Outro dado revelou que é 
muito baixa a adequação da capacidade produtiva na 
UR. Esse foi o mais baixo de todos os índices. Tanto a 
adequação quanto a utilização da capacidade produtiva 
foram reconhecidas pelos novos e antigos ocupantes 
das URs como baixas. 

A pesquisa demonstrou que há sinergia entre as 
equipes (58%). O trabalho foi realizado para incentivar a 
discussão entre a visão de um baby boomer e a visão da 
Geração “Y”. Recentemente, implementamos o 
Programa de Desenvolvimento Incentivado, 
direcionado aos aposentados.  Isso porque 
identificamos 537 aposentados em atividade.

No primeiro momento do Programa, apenas 140 pessoas aderiram. Nessa época, o 
diretor da DRD (Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações), 
recebeu uma carta de um empregado que estava saindo da empresa após 36 anos de 
serviço. Citarei alguns trechos para ilustrar o sentimento de alguém com uma visão 
desse modelo mental identificado nos boomers: “Aquele abraço. A Dataprev vem 
perdendo ao longo dos últimos anos conhecimento, experiência e habilidades por 
conta de empregados que se aposentam. A aposentadoria é um processo natural, 
porém, em minha opinião, deveria existir instrumentos para retenção do 
conhecimento do empregado e o registro da memória organizacional. Como não 
existem, gostaria de sugerir que fossem criados, de modo que empregados que 
estão se aposentando possam gravar elogios, críticas e sugestões à Dataprev. Além 
disso, que sejam registrados os fatos relevantes vividos por eles durante suas 
trajetórias na empresa para não se perder todo esse conhecimento.” 

De maneira geral, o conteúdo da carta faz uma série de críticas, elogios, sugestões e 
o sentimento de “vestir a camisa” de um baby boomer: “Obrigado Dataprev pelos 
mais de 36 anos de trabalho, por ter tido o privilégio de participar desse time de 
devotos: INSS e Dataprev, que vestem a camisa da Previdência Social”. Outro trecho 
que ilustra essa preocupação: “existir instrumentos para retenção de conhecimento, 
registro da memória organizacional, investir em indicadores de desempenho”. Ele 
fala de questões bem práticas: “participação na equipe de desenvolvimento e 
implantação de sistemas, grupo de trabalho, melhoria de rotinas operacionais”. 

Agora, vou citar algumas frases para ilustrar a visão da Geração “Y”, também 
resultado desse trabalho que foi feito pela área de pessoas, por meio de entrevistas: 

“A UR sente que tem direito adquirido pelo tempo de serviço. A nossa geração é 

Janice Brutto
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diferente. Sempre está buscando coisas novas.” (Essa é a visão de um dos 
empregados da UD sobre o que pensa a respeito da UR). 

“Para ganhar dinheiro tem que virar gestor, independentemente da qualificação”. 
(Aqui encontramos a preocupação em ganhar dinheiro imediatamente. A Dataprev 
oferece uma gratificação técnica no projeto de software, que é um valor para o 
empregado, na área de desenvolvimento, que coordena determinado projeto de 
software. Essa é uma menção sobre a gratificação).

Para a Geração “Y”, só a automotivação favorece a permanência na empresa. As 
práticas organizacionais de motivação não funcionam. As regionais são cumpridoras 
de ordem e a Geração “Y” não é de seguir regras. Além de todos esses fatores, ainda 
há uma pressão para que as pessoas das UDs sejam sociáveis. Assim, temos que 
promover a integração. Como vamos fazer isso? 

Muitas vezes, a questão é usar uma bermuda no verão. Certa vez, quando cheguei à 
Unidade de Florianópolis, estava acontecendo uma revolta contra as políticas de RH 
(Recursos Humanos). Eu estava na frente deles perguntei o que eles queriam. Depois 
de um tempo, alguém falou: “Queremos usar bermuda no verão”. Usar bermuda é 
importante para esta geração, é motivador, traz satisfação. Mas eu tenho a outra 
geração que tem de visitar o cliente. E como se vai à Agência do INSS de bermuda?
E, por outro lado, como o funcionário mais antigo vai lidar com isso? São apenas 
alguns dos exemplos. 

Com relação à motivação, a pesquisa mostrou que o relacionamento intragrupal é o 
maior fator de motivação. É uma característica da Geração “Y” também: ir aonde os 
amigos vão, onde o grupo vai. Não é vestir a camisa da empresa que segura os jovens 
da Geração “Y”. É o entendimento de ir aonde os amigos vão e isso inclui a troca de 
empresa. Outro fator motivacional é o comprometimento com as tarefas. Eles têm 
confiança de que são bons no que realizam, que se envolvem e sabem como fazer. 
Normas e regras não são necessárias.

O índice de realização profissional foi baixo (51%). Possivelmente ocorreu porque a 
realização profissional ainda está na visão do boomer ou da Geração “X”. O boomer 
estudava muito para chegar à realização profissional, que 
se dá mais para o final da vida. Com as mudanças, a 
realização profissional hoje se dá diariamente. Cada fato, 
cada conquista pode gerar realização.

Para encerrar, recapitularemos as principais diferenças 
apontadas pela teoria. A Geração “Y” é especialista em 
tecnologia e mantém laços com comunidades virtuais. 
São pragmáticos e irreverentes. Há integração entre 
vida pessoal e profissional. A Geração “X” se define pela 
mídia e pela tecnologia. Quer passar mais tempo com 
os filhos e, portanto, trabalhar menos. 

A minha questão, depois disso tudo, é ressaltar que 

Janice Brutto
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hoje o que ocorre é que os acordos organizacionais precisam ser revistos. 
Precisamos discutir dentro da empresa o sentido da autoridade, horário de trabalho, 
cumprimento de prazos, determinação desses prazos, ética do trabalho, modo de se 
vestir, forma de apresentação, distribuição dos espaços. E essas são apenas algumas 
das questões que precisam ser revistas. Para mim, que tenho muito mais de trinta 
anos de experiência profissional na área de RH, trago para o nosso fórum duas 
perguntas: “O que fazer com os mais velhos?” e “o que fazer com os mais novos?”.

Janice Brutto
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Dataprev: Apesar de eu ser um baby boomer, a minha Dataprev: Em dezembro, participei de uma mesa de 
cabeça é da Geração “Y”. Sou funcionário da Dataprev e discussão em que estavam presentes representantes 
passei por umas dez coordenações e Ministérios, de outras empresas públicas como Banco do Brasil,  
sempre buscando diversidade. Mas encontro muita Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), e 
dificuldade. E esse é um relato real não só na Dataprev, alguns fornecedores da Petrobras como a Castrol. 
mas de todos os órgãos por onde passei. Acrescento Nesta oportunidade, discutimos de forma muito igual 
dois itens que entendo ser importantes. O primeiro é a os problemas enfrentados e uma pessoa da área de 
diferença entre empresa do governo e empresa Publicidade e Propaganda me perguntou como segurar 
privada. Na empresa privada, conviver com a geração as pessoas novas que não paravam na empresa. A 
“Y” é mais possível porque existe o fator da flexibilidade realidade é que os problemas existem até mesmo em 
de horário, eles têm recursos para trabalhar de casa. empresas com flexibilidade parcial de horário. Então, a 
Enquanto que, no governo, somos limitados por leis e discussão sobre como lidar com essa geração é difícil 
regras, que hoje permanecem, e devem ser mudadas. para todos. Para a empresa pública, tem esse peso da 
Eu acho que o governo precisa começar a se preocupar distância entre a tomada de decisão e a execução, por 
com isso. E o segundo ponto diz respeito à relação conta de todas as variáveis ligadas à legislação, aos 
entre a chefia baby boomer e o funcionário Geração “Y”. controles. Nesse cenário, a figura do gestor é 
Eu vivo esse conflito o tempo todo. O chefe tradicional, fundamental.
quando tenta se impor, provoca a saída da pessoa. Essa 
relação acaba sendo perigosa para a empresa porque a 
Geração “Y” vai embora mesmo. Com relação à sua 
pergunta, a gente tem mais é que mudar a cabeça dos 
antigos e não a dos jovens. 



Tratarei aqui das novas gerações, da questão da contratação e da retenção e, o que é 
mais importante, da fidelização de pessoas. A apresentação será dividida em dois 
momentos. No primeiro, faremos uma reflexão do problema específico de novas 
gerações, para entender um pouco o contexto. 

Sabemos que estamos em um momento complexo. Japão, EUA e Europa 
apresentam alguns sinais de melhoria em suas economias, mas uma crise de longo 
prazo não é superada rapidamente. O Japão está há muitos anos em um processo 
pouco promissor e tem passado por dificuldades. 

O que temos no Brasil foi herdado dos europeus e dos americanos, que 
influenciaram sobremaneira nosso trabalho. Mas será que este é o mundo que 
queremos? A economia mundial está crescendo, porém menos do que se queria. 
Essa se parece um pouco com a questão da geração “Y”: expectativa muito acima do 
que é possível fazer. 

Sabemos que, no Brasil, há uma série de fatores que contribuirão para um arranque 
significativo nos próximos anos, em relação aos países do hemisfério norte. Para 
começar, somos um país em crescimento, que atrai investimento. Esse é o primeiro 
fator. Só no mês de janeiro entraram U$ 9 bilhões. A China é especialista em alguns 
setores de ponta, mas, ainda assim, estamos muito à frente. Temos o bônus 
demográfico. Vivenciamos um momento especial no Brasil, em que tem mais gente 
entrando no mercado de trabalho do que se aposentando, o que é muito positivo 
para o crescimento do país.

O mercado interno também cresceu muito. São 32 milhões de pessoas que 
ascenderam para a classe C. E temos commodities de que o mundo precisa, em 
especial as de alimentação. Quando você exporta um quilo de soja - o Brasil vende 
soja para a China -, você não está exportando apenas um quilo de soja. Você está 
exportando 4 mil litros de água, sol e terra arável, que a China não têm. Temos 
energia limpa, barata e a possibilidade de fazer energia eólica pelo país inteiro, além 
do pré-sal. Gás, que é uma energia abundante, e que o Brasil ainda utiliza muito 
pouco. E, finalmente, temos os segmentos que precisam de infraestrutura e 
investimentos. Considerando tudo isso, a perspectiva, nos próximos anos, é de que a 
demanda por gente qualificada cresça ainda mais. 

Temos que dar atenção também à forma de fazer concurso público. As questões não 
podem ser somente técnicas. É preciso introduzir outras para que, amanhã, não se 
seja necessário um esforço brutal de tentar transformar a vida de alguém, que já veio 
totalmente distorcida. Hoje, o processo seletivo não fez a triagem adequada para 
tentar reduzir um pouco desse efeito. Ao fazê-lo, ajudaremos os jovens a pensar 

O desafio de contratar, reter e desenvolver 
profissionais qualificados
Luis Edmundo Rosa ¹
Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH)

¹Diretor de Educação da Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH e consultor de 
empresas. Mestre em Psicologia Social pela Universidade Católica de São Paulo. 
Especializado em Administração de Empresas pelo IMD, Suíça. Foi VP de Desenvolvimento 
Humano da Anima Educação (2009-2011). Membro do Comitê Executivo e Diretor de RH da 
Accor na América Latina (1996-2009). Foi executivo de empresas como Banco Nacional, 
Odebrecht, Crefisul e Senac.
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melhor nas opções que estão fazendo. Quem vem para a Dataprev ou para o Banco 
Central tem que ter alguma vocação. 

Temos que trabalhar juntos: empresas, organizações sociais,  Associação Brasileira 
de Recursos Humanos (ABRH), sindicatos, escolas. Não há outro caminho. E essa 
iniciativa do Fórum é excelente porque permite compartilhar experiências e trocar 
informações. E, então, como resolvemos essa questão de contratar reserva técnica e 
desenvolver profissionais qualificados? 

A escassez vai aumentar, a demanda por pessoal qualificado vai crescer e todos os 
projetos que o Brasil realiza dependem essencialmente de gente qualificada. Não dá 
para ser o país do novo milênio, sem tecnologia e profissionais qualificados. Estamos 
falando, aqui, de problemas de gerações, cuja solução talvez não esteja somente no 
nível do conflito. Há outras questões que precisam ser analisadas. Sempre houve 
conflitos de gerações. O que acontece agora, como foi muito bem pontuado, é que a 
rapidez das mudanças acentuou o problema. Mas conflitos sempre existiram.

A solução não está apenas na relação entre o líder e o liderado. Entre uma empresa e 
um jovem. Há outros aspectos envolvidos. Se a gente está caminhando em alta 
velocidade, se o conhecimento está total e amplamente disponível, todo mundo, a 
princípio, poderia ter acesso ao conhecimento. 

Um primeiro desafio que temos é o de criar uma cultura de ensinar e aprender. É fácil 
entender isso na Alemanha, na Coreia, mas não temos essa cultura no Brasil. A 
cultura na organização pode ser percebida pelas perguntas que os chefes fazem. 
Quando ele pergunta se você aprendeu alguma coisa, o que você está lendo, o que 
você está fazendo, é uma pergunta que se direciona à cultura do educar e do 
aprender. Se ele só pergunta os dados financeiros, se não existe um fórum para 
aproveitar as novas ideias, não há cultura de educar e 
de aprender. A atitude tem que estar sempre presente 
nos gestores, na busca de construir, na preocupação de 
todos estarem em permanente estado de 
aprendizagem. Isso independe da idade. 

Falta para a juventude, muitas vezes, a oportunidade, o 
espaço. Se não vou trabalhar com alguém que me puxe, 
vou ficar preso só ao meu dia a dia, perco meu sentido 
de perspectiva de informação, inovação e caio na 
mesmice. A mesmice mata um jovem. 

Os melhores gestores são educadores. Toda a pesquisa 
mostra que os grandes gestores são os queridos da 
equipe. Há pessoas que fazem diferença em nossas 
vidas. É a atitude de educação. Não a de repressão ou autoritarismo, mas a atitude 
interessada na melhoria. Ela é transformadora e tem valor em todos os aspectos. 
São inúmeras as pesquisas no mundo que falam disso. 

Lembro-me de quando a princesa Diana visitou uma fábrica e foi conversar com os 
operários. A fábrica era em outro país. E ela perguntou o que eles estavam fazendo. 
Eles disseram que estavam fazendo um avião. Ela falou: esse concorrente é muito 
forte para a Inglaterra, porque aqui as pessoas têm um sentido no que estão fazendo. 

A visão da Dataprev, por exemplo, de ser o principal provedor de soluções 
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tecnológicas. É importante traduzir isso para o ambiente de trabalho. Por exemplo, 
eu posso traduzir assim: eu atuo no setor de serviços. E, quem atua no setor de 
serviços, tem que gostar de servir. A base do serviço é servir. Então, vamos refletir 
sobre o que significa servir. Se eu entendo o que é servir, eu entendo o que é ser 
provedor de solução e, ao mesmo tempo, ter eficiência. 
Os valores da Dataprev são esses. O primeiro é 
resultado. Mas a Dataprev só quer resultado? Não. Ela 
quer resultado com qualidade. Não adianta ter 
resultado sem qualidade. E é só resultado com 
qualidade? Não, ela também quer inovação. Sem 
resultado, sem qualidade e sem inovação, você fica na 
mesmice. Então é só isso que você quer? Não, você 
também quer integridade. 

A integridade é o quarto valor da Dataprev. O valor da 
integridade só pode ser construído por gestores 
educadores. A diretora de pessoas pode fazer os 
melhores programas de cultura, mas, se não tiver o 
apoio do gestor no cotidiano, não vai funcionar. Nós 
precisamos de gente que nos puxe para frente. Sozinhos, podemos nos perder. 

Se você não fizer alguém perceber a importância do trabalho, ele não percebe 
sozinho. Ele tem que sentir que o trabalho dele tem uma finalidade útil, social. Façam 
pesquisas com jovens e descobrirão que eles estão muito preocupados com o social. 
Só que eles não imaginam que, quando eles estão trabalhando, estão trabalhando 
pelo social. Precisamos ajudá-los a fazer essa conexão, eles não farão sozinhos. 

O desafio de integrar as novas gerações é o tema de todo o evento. O jornal O Estado 
de São Paulo publicou essa semana que o lado empreendedor do jovem é uma das 
manifestações mais poderosas. O que vocês fazem com o lado empreendedor do 
jovem? Como canalizamos essa energia? Ou essa energia é canalizada para construir 
coisas produtivas, ou eles vão trabalhar contra a gente. Uma maneira de trabalhar 
contra a gente é a greve. Uma maneira de trabalhar de forma construtiva é envolvê-los 
em programas de responsabilidade social, envolvê-los em competições esportivas. 
Outra maneira de envolvê-los é pela participação em grupos de inovação, de melhoria 
de processos; caso contrário, essa energia fica solta e isso é o pior que pode acontecer.

Outra questão importante é lembrar de não olhar só para o jovem, mas também para a 
nova maturidade. Por exemplo, menos de 10% dos funcionários da Dataprev têm menos 
de 30 anos. De fato, é uma curva etária bastante avançada e vamos ter que aprender a 
lidar com o talento da nova maturidade, criar formas diferentes de aproveitar esse 
conhecimento. Não só para quem trabalha, mas para quem sai também. 

Temos que repensar em inovar o trabalho, para poder acolher as novas gerações e, 
ao mesmo tempo, acolher as nossas gerações, que também querem mudança. Saiu 
a nova Lei do Teletrabalho e teremos que pensar em formas de se trabalhar a 
distância, porque, em todas as cidades grandes do Brasil muito se perdeu em 
qualidade de vida, por conta do aumento de veículos. Assim, o teletrabalho é uma 
solução muito importante. 

As equipes também serão cada vez mais múltiplas. Na empresa privada, você tem 
metade funcionário e metade prestador de serviço. Todos no mesmo ambiente, o 

Luis Edmundo Rosa

O desafio de contratar, reter e desenvolver profissionais qualificados

14Fórum de TIC Dataprev Conflito de Geração no Trabalho



que é uma tendência. No serviço público, ainda há o concurso, mas, cada vez mais, 
lidaremos com a diversidade, com a multiplicidade. 

Para concluir, vou abordar a questão das quatro dimensões. Temos que trabalhar 
com quatro dimensões em mente para resolvermos a 
questão de falta de talento: atratividade, qualificação, 
retenção e inovação. Como eu melhoro a atratividade? 
Como faço isso dentro do serviço público? 

Não podemos mudar a remuneração e várias outras 
coisas, mas podemos melhorar aquilo que está ao nosso 
alcance. Podemos melhorar a forma de receber, de 
cuidar, de proteger, transformando nosso ambiente num 
bom lugar para trabalhar. Zelar pela prática dos valores é 
fundamental, mas, para isso, só há um caminho: educar 
os gestores. Com eles, temos um forte compromisso de 
mudança, de transformação para melhorar o ambiente 
de trabalho. É pela liderança, pela educação dos líderes, 
que vamos transformar e melhorar a produtividade. Não 
é com propaganda, mas é com muita atitude e liderança.

É claro que é preciso continuar investindo cada vez mais em educação e treinamento. 
Mas ser parceiro de escolas é fundamental. Com isso, facilitamos o treinamento, a 
educação e o trabalho. Da mesma maneira, você ajuda a escola a entender o serviço 
público e a se preparar melhor. O ensino, de maneira geral, está muito distante do 
serviço público. E, por fim, valorizar quem aprende e quem ensina. Existe prêmio para 
melhor educador? Prêmio para o supervisor que conseguiu preparar 4 pessoas 
talentosas da equipe dele? Devemos criar os meios de reconhecer essas pessoas. 

Retenção de gente implica conhecimento que, por sua vez, implica pesquisa. 
Devemos ter pesquisas para entender a expectativa e, ao mesmo tempo, a 
necessidade. Posso ver que o indivíduo tem limitações, mas, em contrapartida, tem 
uma enorme expectativa. Por meio de pesquisa é possível estabelecer planos 
individuais para atender o caso do funcionário, que tem uma expectativa enorme, 
mas também uma necessidade muito grande. Como resolver isso? 

O processo de acompanhamento e transparência também é muito importante. 
Existe um programa   que estabelece que cada jovem que chega aqui seja preparado 
para ser um futuro sucessor? Em um quadro de funcionários, em que menos de 10% 
tem menos de 30 anos e 90% mais de 30 anos há um grande desafio em preparar 
sucessores e substitutos. 

E, finalmente, precisamos criar ambiente de inovação. Fazer a mobilidade, não só de 
profissional de setor, para que ele fique lá dois anos. Mobilidade não se faz só a longo 
prazo, mas também a curto prazo. O profissional precisa trabalhar um tempo em 
uma área, e depois em outra para entender melhor o trabalho. 

Há conflito entre duas áreas? Ótimo. Pessoas daqui vão conhecer o trabalho de 
outras e vice-versa. Colocar o jovem para trabalhar com outra pessoa mais 
experiente e mais madura pode ser uma boa alternativa. Dessa maneira, o jovem 
aprenderá com quem tem mais experiência, com um bom gestor. Isso cria a 
oportunidade para esse gestor ajudar o desenvolvimento do jovem, e também para 
melhorar seu entendimento em relação à nova geração. 
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Esse tipo de manobra fertiliza a empresa no sentido mais construtivo possível. 
Valorizar a polivalência. As mulheres são campeãs da polivalência e aproveitamos 
muito pouco a capacidade das pessoas no trabalho. O pressuposto da polivalência é 
deixar o indivíduo ser como ele pode ser e a qualificação é a sua base. 

O diferencial para melhorarmos essa situação é ter compromisso. Isto é, um melhor 
lugar para trabalhar, para serviços e para ganhar. Ganhar não quer dizer dinheiro. É 
ganhar satisfação, crescimento, orgulho de onde se trabalha e de ganhar um 
sobrenome. Além de ser João, sou João da Dataprev. 
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Espanha, um país em que 46% da mão de obra jovem Dataprev: No início da sua explanação, você falou do 
está desempregada; na França 26,6%; em Portugal e índice de desenvolvimento escolar brasileiro. Agora 
Grécia, 53%. Temos que investir bastante em educação, temos visto muito sobre a crise na Espanha e jovens 
mas há uma crise muito profunda do próprio sistema imigrando para o Brasil. Você falou de um grupo de RH 
capitalista. Estamos vendo uma crise muito profunda e da França que vem debater políticas e questões de RH 
a própria Europa, que é o berço da civilização ocidental, aqui. Você acha que, daqui a alguns anos, além do 
precisa procurar novos caminhos. Isso sem falar nas conflito geracional, teremos também o cultural, em 
crises dos Estados Unidos e do Japão. Acho que temos função de uma possível atração de mão de obra de 
que investir sim em educação. Mas precisamos estar países europeus? 
atentos, pois há um movimento muito mais forte que 

ABRH: Eu acho que o Brasil é um país plural. Há muitos vai exigir muito de nós. Eu só queria fazer essa ressalva.
anos que já recebemos imigrantes de todo o mundo. 

ABRH: Muito bem lembrado. Há uma diferença entre Diferentemente dos países europeus, cuja maioria de 
escolaridade, qualificação e educação. Então, no ano de imigrantes é da própria Europa. Eu diria a vocês que o 
1910, por exemplo, quando a Argentina florescia como brasileiro recebe muito bem quem é de fora, mas, sem 
a sexta economia do mundo, o que hoje somos nós, já dúvida, vamos ter que nos acostumar a lidar com mais 
começava o plano de instalação do metrô, em Buenos estrangeiros. O mundo é global. Os brasileiros foram 
Aires, que ficou pronto em 1912. Na Suíça, se passava trabalhar no Japão, EUA, Inglaterra, Itália. Não dá para 
fome. Nessa época, os suíços se reuniram e decidiram segurar. Por mais que o Ministério do Trabalho de seus 
que não iriam mais passar fome. A solução era a respectivos países tenha feito o melhor possível. É uma 
transformação do país e dos processos educacionais. E questão de globalização.
eles trabalharam não só com a escolaridade, mas 

BNDES: Trabalho na Gerência de Desenvolvimento de também com a qualificação. No Brasil, temos 6 milhões 
RH do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico de universitários, sendo que 650 estudam Direito. Mais 
e Social (BNDES). Sem dúvida, a educação é a base para de 10%. E temos 1.100 milhão que estudam 
o desenvolvimento de qualquer sociedade. Mas administração. O Brasil precisa? Só formamos 48 mil 
devemos ter cuidado. Existem certos exemplos na engenheiros. Na Alemanha, você começa a preparar as 
história, como é o caso da Argentina. Em 1910, não escolas desde o início, para criar vocações para as 
havia analfabetos na Argentina e o padrão educacional ciências. Temos que encontrar formas que equilibrem 
era superior à maioria dos países europeus. Talvez educação com formação, e vocação, com liderança. O 
Inglaterra, Alemanha e França fossem os únicos países sistema de educação da Argentina copiou o modelo 
a terem o mesmo padrão de desenvolvimento, em francês antigo e pouco qualificante. A França se 
termos educacionais. Isso não impediu o país de entrar modernizou, passou a utilizar um ensino muito mais 
em um processo de decadência. Hoje, vemos o exemplo ligado a empresas e à própria universidade.
da Europa. Como você acabou de citar, temos o caso da 
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da Dataprev. O SisGF não é feito para a Dataprev. É feito Dataprev: Como pessoa responsável por receber os 
para a maioria das empresas privadas do país que jovens aprovados nos concursos da Dataprev, sou o 
exploram o trabalhador, que o faz trabalhar horas extras primeiro contato deles. Observo que é fundamental o 
sem direito à remuneração. Então, não podemos nos diálogo junto a essas gerações, independente de ser “X”, 
isolar e achar que somos melhores. Eu acho que pode “Y” ou “Z”. É a partir dessa conversa e desse momento, 
haver uma flexibilidade na legislação, em algumas que as empresas vão conseguir enxergar algumas 
situações. Para concluir esse raciocínio: se há o conflito é saídas para minimizar o processo em que estão hoje. 
porque não está havendo o diálogo. Daí, surgirão ideias, propostas e negociações, 

mostrando, assim, onde é possível evoluir. É preciso 
ABRH: A dimensão econômica, social e produtiva de que as instituições evoluam e saibam onde é preciso 
servir fazem parte do papel do educador, que não manter certo freio durante determinado período. 
depende da área de treinamento. A área de Acreditamos fielmente nessa premissa: o diálogo e a 
treinamento nunca vai chegar tão perto das pessoas. A negociação têm um papel fundamental. A saída é 
área de treinamento o liberta para fazer outras coisas chegarmos ao educar, mas também, ao aprender. 
complementares, fundamentais para que a própria 
instituição cresça. ABRH: As empresas têm usado um esquema de como 

transformar esse diálogo, nas primeiras semanas da 
Dataprev: Fiquei muito satisfeito por perceber, em sua pessoa, em algo realmente profundo e transformador. 
explanação, coisas que, intuitivamente, já estamos Uma das coisas que eles têm utilizado é o mentor. É 
fazendo, como por exemplo: campanhas de incentivo à alguém mais experiente para acolher. Alguns ficam até 
leitura e direcionamento de futuro com os estagiários, um ano acompanhando. Às vezes, há até mais de um 
por meio de palestras, entre outras iniciativas. Também mentor. Minha sugestão é que se tenha alguém 
temos trabalhado sobre a questão do mentor. Ainda preparado para recebê-los. Aquela pessoa que se 
estamos tentando isso nos cursos de pós-graduação preparou para o receber, que vai almoçar com você no 
que a empresa incentiva e financia. E agora a pergunta: seu primeiro dia, vai querer saber quem é você, vai 
você falou um assunto bem interessante sobre as apresentá-lo a várias pessoas. Esse cuidar é o sentido 
pessoas que prestam o concurso. Na área pública, maior de servir. Uma empresa de serviço tem que 
ficamos cada vez mais limitados. Até mesmo a praticar o servir desde o primeiro momento. O 
entrevista, que, até um tempo atrás era eliminatória, acolhimento é a melhor forma de transformação para 
hoje não é mais. Você faz uma entrevista com o ajudar alguém a perceber o quanto ela é importante. Ela 
candidato, apenas por fazer. Mesmo que a entrevista vai sentir e vai guardar no coração como foi acolhida. 
seja péssima, você não pode retirá-lo do concurso. O 
que você pode é desligá-lo durante o período de três Dataprev: O conflito existe, muitas vezes, entre as 
meses de experiência, se ele não atingir um gerações pela falta de diálogo. Vou dar um exemplo. 
desempenho interessante. Você teria alguma ideia do Aqui temos os companheiros Márcio, Marcos Benjamin, 
que se pode fazer, no concurso, para verificar e captar Alzira e eu. Não é difícil você passar de dirigente sindical 
melhor essa questão vocacional?para gestor: basta só entender seu papel. Enquanto 

dirigente sindical, você tinha uma função, um papel a 
ABRH: Cada caso é um caso. E cada um apresenta desempenhar e, agora, você está em outra função, em 
espaços de restrição e de criatividade. Eu me lembro outro papel. E é preciso ter isso claro. 
que, há alguns anos, fui chamado por uma estatal que, 
por força de mudança de legislação, não podia mais No movimento sindical, por várias e várias vezes, eu ouvi 
fazer avaliação. Na hora em que ia promover alguém de companheiros o seguinte: nós temos divergências 
para gestor, não podia fazer avaliação psicológica, não profundas. Por exemplo, um colega novato disse 
podia considerar nada. Então, criamos um instrumento recentemente: você tem 30 anos de casa e eu penso 
que fosse justo e que estivesse ligado ao sucesso no diferente de você. Eu não acho que tenho que ficar das 8 
desempenho da função, que fosse, portanto, credível. às 18 horas, se eu concluir minha tarefa, posso sair mais 
Isso foi validado dentro da empresa e foi cedo. A minha resposta é que penso igual. Estamos na 
implementado, para que as pessoas fossem escolhidas mesma linha de raciocínio. O que mais há de divergente 
de forma mais correta. Porque se não tenho um critério, entre nós? Discutimos isso quando estava sendo 
corro o risco de depois ter um retrabalho enorme. Eu implantado o Sistema de Gestão de Frequência (SisGF) 
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não sei aqui como fazer exatamente, mas eu vejo, por potencializar o ensino profissionalizante. Nós temos 
exemplo, que, quando se cria no concurso uma prova que aproveitar melhor os menores aprendizes. Eu vejo 
genérica, não se passa a percepção de onde ela vai muita gente na empresa privada reclamando da lei e 
trabalhar. Se vocês conseguirem fazer com que ele não sabe tirar proveito do jovem dentro da empresa. 
comece a entender, já no edital ou na prova, o que Outro dia, fui a uma empresa que tem cerca de 890 
significa estar em uma empresa como a Dataprev, que jovens em seu quadro. Perguntei à diretora de RH 
tem uma dimensão de serviços, de tecnologia, valores quantas vezes ela tinha conversado com eles. Ela 
bem definidos, isso obrigaria as pessoas a entenderem nunca tinha conversado com eles. Eu queria saber se 
a Dataprev antes de ingressarem. Quando o jovem for alguém já tinha conversado com eles e soube que 
questionado, pode ser que ele ache que a Dataprev é o ninguém havia feito isso. Esses são jovens perdidos na 
melhor lugar para trabalhar e outra pessoa ache que é empresa, sem que alguém aproveite para educar, para 
uma chatice. Não sei o que dizer, só estou dando transmitir valores, dar ideia de perspectiva, tornar 
algumas ideias viáveis. É o mais próximo da realidade. esses jovens produtivos. Dar sentido à presença deles 
Eu apliquei muita pesquisa em empresa. A maior na empresa e não jogar debaixo de uma escada para 
virtude do método é fazer com que as pessoas cumprir uma legislação. 
percebam que você está dando valor a determinados 

Dataprev: Eu queria saber como a ABRH vê o tema da critérios. Assim, começam a se preparar naquilo que 
Dataprev. A maioria dos nossos jovens trabalha no elas percebem que não estão bem. 
desenvolvimento de software. Essa é uma atividade 

Dataprev: Eu estava vendo você falar dos desafios do que exige, além do conhecimento técnico, extrema 
país, da velocidade com que a gente tem que imprimir as concentração e criatividade. Por vezes, se vê que os 
melhorias, da falta de vocação. Não ouvi você falar de procedimentos, os métodos da empresa, de alguma 
cursos técnicos, que, na minha visão, são atalhos para forma, tolhem essa criatividade, o que, de alguma 
encurtar a distância e capacitar a massa de trabalhadores, forma, irrita essa geração. A necessidade de 
seja da Dataprev, seja em outras empresas. concentração e o estresse fazem com que as pessoas 

que trabalham com desenvolvimento de software 
ABRH: Perfeito. Acho que falei muito por cima no saibam que tem hora que devem parar. Você tem que 
modelo de educação da Suíça, comparado com o da parar, relaxar, descontrair e, de repente, a solução 
Argentina. O da Argentina, tem uma educação aparece. Isso gera um conflito eventual com alguns 
g e n é r i c a ,  e n q u a n t o  a  S u í ç a  o p t o u  p e l o  gestores, que não suportam ver a pessoa lá, passeando 
profissionalizante. A França era genérica. Copiamos o na rede social, jogando, e não conseguem perceber o 
modelo da França genérica. Ela migrou para o modelo quanto isso é importante para o trabalho da pessoa. 
profissionalizante e nós ainda estamos no genérico. Como você vê isso nas empresas em que a ABRH atua? 
Mas já demos alguns passos importantes. Dos 8300 Como isso funciona?
milhões de jovens matriculados no ensino médio, 
apenas 1200 estão fazendo curso técnico. Tínhamos ABRH: Preparar os gestores para que eles possam 
alguns cursos - ensino normal, a escola de comércio, a entender melhor o momento do relax. Tenho uma 
escola de agricultura-, que eram profissionalizantes no prima que trabalha no Google, nos EUA: ela vai trabalhar 
passado e perdemos quando criamos o ensino médio. de bicicleta, é um trabalho altamente criativo. Google 
O curso médio não tem terminalidade. A expressão tem todos esses espaços de criar janela e estações de 
técnica que se usa é: você termina o ensino médio e não trabalho. Aqui, para se criar algo diferente, tem que 
sai com nada. Se você terminar um curso preparar o gestor e a comunidade para entender o 
profissionalizante, sai com diploma, com uma carreira. porquê. A atividade é diferente. É como entender que 
E, na sequência, pode abrir outros horizontes para mineiro, para entrar na mina, precisa colocar o capacete 
avançar em outras escolaridades. O curso médio com a lanterninha. Hoje, ninguém duvida disso, mas 
profissionalizante não é para fechar a carreira, mas em algum momento  alguém questiona por que ele tem 
para dar o primeiro patamar de remuneração e capacete e eu não. Porque ele precisa do capacete? 
empregabilidade digna à pessoa. No caso do ensino Então, quem trabalha na geração de software, precisa 
profissionalizante, ela já tem emprego, desde o de um ambiente propício para isso e precisamos 
primeiro ano. Aqui, temos que rever um pouco a nossa construir esse ambiente e explicar para a comunidade 
legislação do trabalho do menor, para poder em volta que não é privilégio. Temos de criar condições 
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especiais de trabalho, para ter maior produtividade, 
sem que a comunidade sinta que estamos 
privilegiando alguém. Não será privilégio se fizermos 
essa customização de ambientes para todos. Mas não 
podemos pensar mais no lado criativo que vocês têm, 
pagando o salário que vocês pagam, sem mexer em 
outras variáveis. Já que não pode mudar a 
remuneração, precisa definir e mudar o que é possível, 
educar os outros gestores. Explicar o porquê, trazendo 
gente de fora para explicar. Façam eles se sentirem 
participantes da mudança. Vamos então, melhorar, de 
forma gradativa.
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O  Serviço Federal de Processamento de Dados ( é uma empresa pública 
vinculada ao Ministério da Fazenda. A empresa, hoje, lida com três características 
geracionais: boomer, “X”e “Y”. A empresa tem 47 anos de existência e inclui a geração 
veterana e a geração silenciosa, anteriores a todas essas. Ao longo da apresentação, 
pontuaremos as características do Serpro, dentro da questão do conflito e da interação.

A proposta não é a de traçar claramente uma radiografia do Serpro. Trarei alguns 
elementos importantes, alguns deles muito parecidos com os da Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV), pois são com a mesma 
função para o estado brasileiro. 

É muito importante contextualizarmos quais são e o que acontece no nosso 
ambiente e no ambiente externo. No século XX, vivemos momentos de progresso e 
decadência. Rádio, genocídio, TV, internet. Crescimento do conhecimento e incerteza 
na conservação da vida. De que forma esse contexto influencia as pessoas, a 
sociedade, as organizações? 

São questões sobre as quais precisamos refletir. As organizações públicas de 
tecnologia da informação enfrentam o desafio de desenvolver política de gestão de 
pessoas. Precisam contemplar, além da sua própria, a gestão econômica também. 
Não se pode desprezar o mundo externo. Temos tentado, na área de gestão de 
pessoas, enxergar esse problema como uma oportunidade. Toda crise é um 
momento de oportunidade: é hora de buscar amadurecimento e desenvolvimento 
nas relações de trabalho. Caso contrário, organização nenhuma consegue atingir 
suas metas e objetivos.

E de que patamar uma organização passa a vislumbrar um novo mundo a partir do 
momento em que ela não consegue atingir seus objetivos? Ela retorna ao patamar 
anterior? Não. As organizações brasileiras e o Estado têm vislumbrado coisas 
extremamente importantes e que nos colocaram em patamares diferenciados. A 
partir  daí ,  começamos a entrar no mundo 
organizacional. As organizações, hoje, são sistemas 
sociais, sistemas econômicos e culturais. A proposta é 
que ela seja concebida como organização psicossocial. 
São as pessoas que constroem as organizações. A 
estrutura organizacional e a gestão estratégica são 
dinâmicas. A organização é um agrupamento social que 
tem o tempo todo indivíduos em interação. É, portanto, 
um fenômeno psicossocial também e, a partir daí, é 
construída pelo seu universo simbólico, seus 
significados e interpretações que faz.

Um item importante que devemos refletir é até que 
ponto enxergamos exatamente, ou deixamos de 

Serpro) 

Marcos Benjamin¹
Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro

Conflito e interação: desafios nas organizações de 
trabalho em TI 
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enxergar, a realidade que ocorre no chão das empresas. A empresa é um sistema 
aberto inter-relacionado por ambiente. Considerando isso, não se pode perder de 
vista o que ocorre fora e dentro da organização e a inter-relação da organização com o 
mundo. Assim, devemos relacionar o contexto inicial e o reflexo disso na ação, na 
emoção e na percepção das pessoas, dentro da organização. Hoje, não existe mais 
apenas o comunicador e o receptor. O receptor, muitas vezes, se torna mais 
comunicador que aquele que emitiu o primeiro sinal de comunicação. 

Organização nenhuma funciona sem fazer um processo de articulação muito bem 
elaborado nos seus três níveis (político, intermediário e operacional). Igualmente, 
precisamos entender as redes sociais e nos utilizarmos bastante da sua 
potencialidade. Todos nós somos uma rede social, de uma forma ou de outra. 

Os meios – os quais utilizamos para conceber ou para construir essa rede social – 
mudaram ao longo do tempo, e a evolução tecnológica sempre nos conectou em 
redes. Ou absorvemos e intensificamos a nossa capacidade de utilização desses 
meios, ou teremos problemas de entendimento com a nova geração que chega ao 
mercado de trabalho. Entendo que a rede social tem algo de fundamental no seu 
cerne, que é o compartilhamento, o partilhamento e a cooperação. Entendendo e 
usando apropriadamente essas ferramentas, será possível atender às demandas 
dessa nova geração por um mundo efetivamente global e conectado. 

Ainda no âmbito da realidade organizacional, como condição psicossocial, 
precisamos enxergar as pessoas dentro da realidade social, produzida por múltiplas 
interações humanas. Tarefas e contexto organizacional partilhados. As pessoas 
compartilham suas subjetividades o tempo todo, e isso é importante. Não consigo 
enxergar qualquer organização preocupada somente com determinados aspectos 
do processo produtivo. Ela precisa se preocupar com todos os aspectos e, muitas 
vezes, os desafios são vontades que precisam ser atendidas. 

Existem as interpretações individuais da missão, objetivos, valores e estratégias 
organizacionais, mas também podemos partir para o compartilhamento desses 
significados e transformar isso em cultura organizacional, que nos diferencie.

Ao observar um pouco a questão da criatividade, entendo que o indivíduo pode, ou 
não, trazer consigo características que facilitam ou dificultam a criatividade. 
Também é importante perceber que a nossa cultura organizacional precisa notar se 
ela permite a criatividade, se o ambiente de trabalho é caracterizado por restringir ou 
permitir que a criatividade flua.

Também é preciso levar em consideração a capacidade da alta direção de coordenar a 
convivência de universos simbólicos. As pessoas reagem a reações. Nem sempre há 
um consenso na visão, missão e valores. E o segredo está na capacidade da autorização 
de coordenar a convivência de muitos universos simbólicos. O conflito, no ambiente 
organizacional, dentro desta realidade, é um jogo de força que implica inúmeras 
renúncias e perdas para alguns. Ganhar tem sempre que trazer o sentido coletivo. 

Ouvimos o comentário de que a não aceitação da imposição de determinadas 
lideranças é uma característica da última geração de trabalho. O gerente não se 
responsabiliza somente pela formação. Ele é responsável por entender e 
compreender quais são os aspectos a serem trabalhados, as lacunas que a sua 
equipe de trabalho precisa desenvolver e as habilidades para lidar com o conflito, 
independente da idade. O gestor não precisa ser um professor. Ele precisa 
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desenvolver habilidades para compreender o universo da sua equipe de trabalho e 
compreender as lacunas, designar as capacitações necessárias, inclusive, para que a 
equipe possa desenvolver habilidades. 

Os desarranjos do contexto organizacional vêm da organização do trabalho por 
processos, métodos ou formas diferenciadas. Há desarranjos quando se trata da 
organização e das condições do trabalho. Isso ocorre porque as pessoas gostariam 
de ver um ambiente de trabalho cada vez melhor.

Quero ressaltar que é muito arriscada a caracterização de uma determinada 
geração. O importante é que se tenha cuidado e tranquilidade para fazer isso sem 
incorrer, de certa forma, no que eu colocava no início. Ou seja, dependendo da forma 
que observarmos, vamos incorrer em impropriedades, ao observarmos 
determinada geração. 

É possível uma construção significativa do conflito, com negociação do contexto 
organizacional para ajuste da realidade aos desejos e às necessidades das pessoas. 
A integração entre a experiência e a inovação, por meio de um ambiente positivo 
entre gerações, com o emprego das diversas competências e o desenvolvimento de 
ambiente organizacional positivo, que dependerá da evolução daquelas crises que 
falávamos, buscando minimizar os pontos negativos e enaltecer os positivos. 

As grandes dificuldades de implementação são complexas, dinâmicas, 
independentes, permeadas pela comunicação. A comunicação promove significados 
compartilhados de aprendizagem, permite compartilhamento das percepções das 
pessoas, produz a realidade psicossocial e as suas mudanças, renova e mantém 
valores e crenças. É um instrumento potente de gestão para produzir coalizões e 
disseminar valores e significados importantes à 
estratégia e ajuste da visão da organização. 

Essa necessidade do diálogo tem que ter a escuta. Se 
não acontecer a escuta, fico com dois problemas. 
Primeiro, eu só falei; ele não falou. Segundo, o que ele 
falou contribuiu para o nosso processo de construção? 
O que ele falou é efetivamente relevante para o nosso 
processo de construção? Com certeza, de alguma 
forma, será relevante. Pode acontecer que algumas 
pessoas ainda não tenham percebido, mesmo com a 
publicação formal de um processo, a explicação daquele 
processo. É sempre importante ter um momento de 
diálogo, em que haja a explicação e a escuta. 

Discussão e reflexão, no contexto organizacional são práticas essenciais para a 
criatividade e a aprendizagem. Em referência a Marchiolli, a interação dialógica, a parte 
construtiva e o processo de comunicação se torna fundamental para a construção da 
realidade organizacional. 

Essa interação faz efetivamente a construção da organização. É construção 
psicossocial pura. Ela possibilita a incorporação de competências, novos modelos 
comportamentais e visão de mundo, compreensão mútua e confiança, a 
reconstrução da sua realidade, de significados e culturas. Pierre Lévy não errou 
quando disse claramente que quem constrói as técnicas é a cultura. E quem constrói 
a cultura é a sociedade. 
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Esse é o nosso quadro. É importante lembrar que, quando se 
trata de características de uma geração, é importante ouvi-la. 
Essa geração tem sempre algo a dizer. Esse é o nosso retrato, se 
utilizarmos essa classificação. Nós temos, na geração veterana, 
124 pessoas em nosso quadro. Na geração boomer, um número 
bastante expressivo. Na geração X, também. E na geração Y, um 
número bastante grande, que, na realidade, é resultado da 
renovação do quadro e dos novos ingressos, que ocorreram 
muito semelhantemente à Dataprev. 

Concluímos, ressaltando a necessidade da interação dialógica, 
como estratégia diferencial para possibilitar o entendimento da 
realidade. Precisamos nos perguntar que realidade é essa em que 
vivemos. Caso contrário, corremos o risco de fazer uma análise 
até preconceituosa de uma geração.
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gestão, do conjunto de gestores e gerentes. Tem muito Dataprev: Os dados levantados pelo Serpro são de 
a ver com essa propagação de instrumentos que suma importância para refletirmos. Sou psicóloga por 
conectam as pessoas e que fazem uma rede social formação e percebo que, ao entrar para a área 
maior dentro da empresa. De certa forma, as pessoas executiva, as pessoas tendem a se esquecer um pouco 
resistem muito a isso. Aqueles que chegaram ao da teoria, dos estudiosos sobre o tema. As pessoas 
mercado de trabalho recentemente, sabem que isso é devem contribuir umas com as outras. Cada uma tem 
instrumento de trabalho, que a consulta do outro é contribuições importantes a dar. Nosso papel como 
importante, que não importa se ele está no meu projeto gestores de pessoas é justamente promover essa 
ou não. Mas, muitas vezes, a nossa liderança não interação de maneira proativa e produtiva, gerando 
consegue compreender essa interação. Isso é o que novas formas de comportamento e culturas. Isso, para 
chamo de inabilidade para lidar com essa realidade. mim, é o mais importante. 
Essa questão das redes sociais não é somente uma 

Dataprev: De que forma o Serpro está facilitando o questão de implementar tecnologias na empresa. É 
diálogo, já que vocês, como nós, estão no Brasil inteiro? uma questão de entendimentos e de desenvolvimento 

de habilidades para mediação de tudo isso que vai fazer Serpro: O que comumente chamamos de rede social é 
o gestor ser reconhecido por determinados méritos, aquilo que nos conecta ao diálogo para construção. O 
que hoje são méritos novos. Ou seja, habilidade para Serpro tem ambientes de colaboração, os chats, na 
manusear determinados comportamentos, para se rede interna e externa; e o correio eletrônico, que 
inteirar dos com-portamentos hoje e se envolver com proporciona mais algumas ferramentas. Buscamos 
eles. E não traçar uma visão negativa sobre instrumentos semelhantes à timeline ou ao Facebook, 
determinados com portamentos. em que o sujeito possa reconhecer a si mesmo e a 

organização. Contamos com o normativo de trabalho Dataprev: Se você não disponibiliza ferramentas 
cooperado, que existe há alguns anos. Já construímos dentro da organização para que as pessoas se 
alguns projetos cooperados. Outros estão em comuniquem elas tratarão dos assuntos fora da 
construção. São várias abordagens, mas também 

Dataprev: Os dados levantados pelo Serpro são de temos uma crise de liderança, falando diretamente da 
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suma importância para refletirmos. Sou psicóloga por Dataprev: Se você não disponibiliza ferramentas, 
formação e percebo que, ao entrar para a área dentro da organização para que as pessoas se 
executiva, as pessoas tendem a se esquecer um pouco comuniquem elas tratarão dos assuntos fora da 
da teoria, dos estudiosos sobre o tema. As pessoas empresa. Tivemos uma greve ano passado e, pelo 
devem contribuir umas com as outras. Cada uma tem Twitter e Facebook, eu via os assuntos da empresa 
contribuições importantes a dar. Nosso papel como sendo expostos. Se bloquearmos a rede, o funcionário 
gestores de pessoas é justamente promover essa faz pelo celular ou tablet. Temos que enfrentar a 
interação de maneira proativa e produtiva, gerando situação. Eu queria saber se o Serpro já teve alguma 
novas formas de comportamento e culturas. Isso, para experiência com o Teletrabalho.
mim, é o mais importante. 

Serpro: Temos 47 pessoas nessa modalidade. E agora 
Dataprev: De que forma o Serpro está facilitando o o esforço é o tratamento do processo na área de gestão 
diálogo, já que vocês, como nós, estão no Brasil inteiro? de pessoas, juntamente com a normatização, na 

medida em que a Consolidação das Leis de Trabalho 
Serpro: O que comumente chamamos de rede social é (CLT) acaba de ser modificada. Ela diz que não há 
aquilo que nos conecta ao diálogo para construção. O distinção entre a produção realizada no local de 
Serpro tem ambientes de colaboração, os chats, na trabalho ou em domicílio. Alguns problemas ocorreram 
rede interna e externa; e o correio eletrônico, que durante a execução do projeto, mas foram superados. 
proporciona mais algumas ferramentas. Buscamos O projeto vai alcançar um número maior de pessoas e, 
instrumentos semelhantes à timeline ou ao Facebook, também, um regramento mais razoável, em torno do 
em que o sujeito possa reconhecer a si mesmo e a que se pode e o que não se pode fazer, já que se trata de 
organização. Contamos com o normativo de trabalho uma modalidade um pouco diferente. A natureza do 
cooperado, que existe há alguns anos. Já construímos nosso trabalho torna possível a produção a distância. 
alguns projetos cooperados. Outros estão em Há uma adequação do ambiente na residência do 
construção. São várias abordagens, mas também e m p r e g a d o ,  d e  a c o r d o  c o m  a s  n o r m a s  
temos uma crise de liderança, falando diretamente da regulamentadoras. É feita uma vistoria com o 
gestão, do conjunto de gestores e gerentes. Tem muito engenheiro do trabalho à casa do empregado, que 
a ver com essa propagação de instrumentos, que passa por um processo de capacitação. A partir daí, ele 
conectam as pessoas e que fazem uma rede social é habilitado para entrar nessa modalidade de trabalho. 
maior dentro da empresa. De certa forma, as pessoas Acreditamos que, muito em breve, teremos um número 
resistem muito a isso. Aqueles que chegaram ao bastante maior. 
mercado de trabalho recentemente, sabem que isso é 
instrumento de trabalho, que a consulta do outro é Dataprev: Eu trabalho com a relação sindical. Com essa 
importante, que não importa se ele está no meu projeto crise mundial, vimos muitos protestos sendo convocados 
ou não. Mas, muitas vezes, a nossa liderança não pelas redes sociais, na Europa. Esse movimento chegou 
consegue compreender essa interação. Isso é o que aqui, para o nosso mundo, por meio da relação sindical. 
chamo de inabilidade para lidar com essa realidade. Alguns desses movimentos jovens, inclusive, até se 
Essa questão das redes sociais não é somente uma demonstraram interessados em participar de chapas. 
questão de implementar tecnologias na empresa. É Você fica preocupado com o que pode acontecer com 
uma questão de entendimentos e de desenvolvimento essa nova mudança? Ou você acha que vai continuar tudo 
de habilidades para mediação de tudo isso que vai fazer a mesma coisa, que isso é passageiro?
o gestor ser reconhecido por determinados méritos, 

Serpro: Deixa-me ver se entendi bem. Você perguntou que hoje são méritos novos. Ou seja, habilidade para 
sobre a relação dessa geração com as entidades sindicais?manusear determinados comportamentos, para se 

inteirar dos com-portamentos hoje e se envolver com Dataprev: Sim, querendo participar de chapas. Eu fico 
eles. E não traçar uma visão negativa sobre preocupado, porque pode haver uma mudança cultural 
determinados com portamentos. nos sindicatos.
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Agora, eu não vi ainda nenhuma intenção, Serpro: Digo claramente que haverá e é um risco 
politicamente apropriada, para construir algo novo, um bastante grande. Temos, hoje, visões de mundo 
movimento significativo, uma greve significativa e, bastante diferenciadas, talvez pelo contexto em que 
principalmente, pleitos significativos. Quando essa geração foi educada, dentro de  determinados 
conseguirmos enxergar uma lista de discussão nesses aspectos econômicos, sociais e políticos. Talvez não 
movimentos, o Serpro sabe o que existe fora da tenham tido a felicidade de entender um pouco mais 
instituição. Por enquanto, a internet é apenas um meio sobre as complicações das organizações sociais, para 
de propagação de visões individualizadas e de visões que elas servem. Isso é perigoso, porque quando você 
pouco interessadas em construir consensos coletivos e educa a sua mente para o mercado não precisa 
pleitos significativos. observar aspectos da sociedade. É difícil. Corremos 

alguns riscos, hoje, de que as pessoas que assumem 
posições de liderança não tenham domínio razoável do 
que são relações sociais, negociações, do que é 
mobilizar um conjunto em benefício de determinada 
visão a alcançar. A pergunta tem que ser feita de uma 
forma responsável. Eu não posso, simplesmente, 
perguntar por interesses individuais. Eu preciso 
questionar e perguntar por interesses coletivos. Talvez 
essa geração ainda não tenha se dado conta de que 
isso é extremamente importante. Eu espero que eles 
consigam compreender isso e que a gente consiga 
transferir um pouco dessa visão e dessa necessidade 
de diálogo para construção de consensos. 

N.I: Há três ou quatro anos, era muito latente o 
movimento sindical pela internet no Serpro. Isso 
continua, como está? Diminuiu? 

Serpro: O domínio de uma linguagem simbólica, que 
consegue envolver as pessoas e fazer com que elas 
busquem o mesmo que você vislumbra, foi algo que 
transmitimos, há algum tempo, por meio de 
megafones e de panfletos. Talvez em um tempo 
anterior, se tivéssemos a força tecnológica que as 
redes sociais proporcionam hoje, o mundo fosse 
diferente. Mas a grande questão é a seguinte: o virtual é 
o vir a ser. O presente não é virtual. O presente não é 
meramente espalhar por uma rede eletrônica uma 
comunicação pretensiosamente individualizada. Eu 
acredito que o movimento social teve mobilizações 
muito importantes construídas através de 
ferramentas de redes sociais, e-mails, chats, Facebook e 
outras. Mas, será que foi eficaz? Será que eles 
conseguiram efetivamente partir da construção da 
propagação de vontades individuais ou de 
manifestações individuais para construção de 
consensos coletivos? Acho que não. Eu entendo que 
eles devem, sim, utilizar a internet, até porque é um 
movimento democrático importante. A internet já 
proporciona isso e aumentou bastante a nossa 
capacidade de interlocução entre as várias esferas. 
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Desde 2007, o  ( ) 
passa por um processo de transição geracional muito acentuado. Por ser um banco 
de fomento – cujo principal objetivo é o desenvolvimento econômico e social do 
Brasil – seus empregados sempre tinham a ideia de que estavam construindo o país. 
E não deixavam de ter razão. Dessa forma, surgiu uma ligação muito estreita entre a 
empresa e seus colaboradores. Por conta de sua característica plural, o Banco 
convive com as mais diferentes tendências.

"Os jovens são egoístas, só pensam em si mesmos, no aqui e agora. Não se preparam 
para o futuro. E eu temo muito por esse futuro, pois eles não pensam no amanhã. 
São egoístas e não se levantam nem para os velhos sentarem. Acham que são donos 
da verdade, quando, na realidade, são os maiores ignorantes". Alguns atribuem a fala 
a Aristóteles ou a Sócrates, que não deixou nada escrito. Mas, com certeza, isso foi 
dito uns 500 anos antes de Cristo. 

Qualquer livro que você pegar agora, qualquer livro que venha do mundo anglo-
saxão, traz essa definição da geração “Y”. Tanto potencializam as virtudes, quanto os 
defeitos. A realidade, porém, é um pouco diferente do que essas teorias que, de 
tempos em tempos, chegam aqui. E ficamos  naquela fúria tupiniquim, tentando 
adaptar para a nossa realidade o que eles acham que é a verdade lá, no mundo 
americano/anglo-saxão.

No caso do BNDES, percebe-se uma rotatividade mais significativa a partir de 2007. Foi o 
ano em que a instituição realizou um programa de desligamento voluntário, ao qual muitos 
empregados aderiram. Ao mesmo tempo, os gestores 
perceberam que os desafios da economia brasileira 
tendiam a crescer. E o banco precisava acompanhar e até 
mesmo se antecipar a esse crescimento. 

Ao elaborar o planejamento estratégico, em 2007, 
estabelecemos nossa missão, visão e valores. Era 
imprescindível traçar os valores da organização, frutos de 
processos simbólicos, de diálogo, de interatividade social.

O perfil dos empregados que ingressaram nos últimos 
cinco anos é de pessoas de 25, 30 e 35 anos - 
basicamente as gerações "X" e “Y”. Era necessário 
esclarecer, aos que chegavam, quais eram os nossos valores. Por isso, foi 
desenvolvido o programa “Valores BNDES” e efetivado um convênio com a Fundação 
Dom Cabral, que apoiou o processo de levantamento dos valores na instituição. 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES

Os perfis geracionais e os desafios da gestão

Celso Evaristo Silva¹
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
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Desenvolvimento Econômico (BNDES). Pós-graduado em Ciência Política pelo Instituto 
Metodista Bennett e em Gestão de Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/RJ). Graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(1985) e em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1979). 

Gerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Banco Nacional de 
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No entanto, transmitir tais valores aos novos 
empregados continuava a ser um desafio. Na tentativa 
de solucioná-lo, foram desenvolvidas rodadas de 
e n t r e v i s t a s  c o m  p r e s i d e n t e ,  d i r e t o r e s ,  
superintendentes e foram realizados eventos, com a 
participação de todo o corpo funcional. Com o canal de 
diálogo aberto, as ideias começaram a aparecer. Ficou 
claro que o valor supremo era o compromisso da 
organização com o desenvolvimento do país, de 
maneira sustentável, econômica e social.

A ética foi estabelecida como o segundo valor, por se 
entender que não adianta desenvolver o país, desejar uma 
sociedade ideal, se a empresa não estiver respaldada por 
princípios éticos muito claros de transparência. 

O terceiro valor foi consequência dos anteriores: a qualidade. Ficou muito claro, 
durante todo o processo, que o compromisso com o desenvolvimento e a ética não 
eram suficientes. O trabalho precisava ser bem executado. O BNDES precisava 
desempenhar suas atividades com competência, qualidade, qualificação. 

E o quarto valor, julgado como essencial, foi o espírito público. Ao trabalhar em uma 
empresa pública, é preciso ter a compreensão de que se trabalha para uma 
coletividade. Era o que Jean-Jacques Rousseau chamava de vontade geral. Está 
acima de cada um de nós. É o espírito público, que precisa ser administrado e gerido. 
Sem isso, uma empresa pública não pode se manter.

Com os valores definidos, era preciso dar um novo passo: oferecer os atributos desses 
valores. Ou seja, explicar, por exemplo, o que caracteriza esse compromisso com o 
desenvolvimento. O que caracteriza ser ético? O que caracteriza espírito público? 

O trabalho consistiu em verificar, na prática, se tais atributos eram praticados nas 
suas áreas. O voto era dado na hora. Superintendente, chefe de departamento, 
enfim, todos reunidos nesse momento.  Uma constatação interessante foi aparecer 
o compromisso com o desenvolvimento com pontuação baixa. Ficou evidente que a 
teoria e a prática estavam distantes. Tal atividade foi realizada com todas as 21 áreas 
do banco, na época. 

Os participantes deram várias sugestões de como esses valores poderiam ser 
otimizados, nas suas respectivas áreas. Foi possível identificar pontos de melhoria 
em diversos aspectos, tais como: práticas de reuniões estruturadas, melhoria de 
processos – alguns descritos como ultrapassados, contraproducentes e que só 
geravam trabalho. 

Houve a participação de um número significativo de profissionais da geração “Y”. O olhar 
deles contribuiu de maneira significativa para que houvesse melhoria nos processos 
(desenvolvimento e capacitação, campo da ética, sigilo das informações, redes sociais). 

As sugestões, no campo da integração e informação, além de muito ricas, estavam em 
consonância com a pesquisa de clima organizacional, realizada um ano antes desse 
processo. Muitos pontos positivos foram evidenciados. No entanto, a comunicação 
ficou a desejar. E o que era pior, não somente a comunicação de sistema de 
informática, mas toda a comunicação (interna e externa). A pesquisa de clima apontou 
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isso. E percebemos isso à medida que os recursos humanos foram até as áreas. 

Paralelamente, ocorria um processo interno relacionado à gestão estratégica de 
pessoas. Tal processo consiste em rever todos os subsistemas de recursos humanos 
e, até mesmo, criar alguns que não existiam, como plano de carreira, avaliação de 
desempenho, avaliação de resultados - tudo baseado em competências.

Fruto de toda essa experiência e tendo como realidade 
a mudança de 50% da força de trabalho, o BNDES 
sentiu necessidade de contar com uma ferramenta 
que pudesse transmitir aos recém-chegados toda a 
sua história. Foi criado, então, o projeto “Evoluir”, em 
parceria com a Fundação Dom Cabral. 

A iniciativa visa a retenção e a propagação do 
conhecimento adquirido e dos valores da empresa 
para a nova geração. São 12 turmas por ano, com cerca 
de 40 participantes. Nas oportunidades de encontros, 
há uma grande interação entre os valores da empresa 
e o que os profissionais trazem de bagagem do 
mercado ou de outras experiências. É um espaço no 
qual superintendentes, diretores e consultores 
externos entram em contato com os novos, levando temas atuais e pertinentes às 
atividades desenvolvidas. 

A ambientação é realizada durante três dias. Além dos temas institucionais, há 
oportunidade para tratar questões de cunho pessoal. Todos os assuntos são tratados 
de maneira informal e mais lúdica possível. Para isso, são utilizados os mais 
diferentes recursos. Trabalha-se muito em grupo, a fim de evidenciar as várias 
realidades. É uma atividade bastante dinâmica, com o propósito de formar 
multiplicadores que, por sua vez, compartilham a experiência em suas áreas e 
disseminam os valores e cultura da empresa. O projeto está impactando de forma tão 
positiva que novas turmas serão criadas a fim de incluir os chefes de departamentos.

Entre as lições aprendidas, concluímos que os antigos estão saindo e levando 
informações muito preciosas. Perdemos a oportunidade de planejar melhor essa 
saída, talvez com momentos em que aqueles que estivessem saindo pudessem ter 
um espaço para transmissão do conhecimento adquirido ao longo da carreira.

No momento, buscamos novas iniciativas para avançar ainda mais nessa direção, 
porque, no nosso entendimento, são esses valores que vão dar sentido a quem 
estiver trabalhando no banco. Um bom plano de carreira, salários competitivos, 
treinamento e desenvolvimento, gestão participativa e democrática, também, são 
importantes, mas não correspondem a todas as expectativas. Os jovens europeus e 
americanos estão questionando e o mesmo ocorre com os brasileiros. Não dá para 
ser diferente. As corporações precisam entender que as formas tradicionais, 
extremamente hierarquizadas, não têm mais espaço.

Elas têm que passar por processos de gestão, em que as pessoas se sintam 
coparticipantes do processo decisório e das diretrizes que estão sendo dadas. As 
pessoas querem ser ouvidas e se sentir corresponsáveis no processo. 

Os objetivos estabelecidos para evoluir foram: refletir sobre as mudanças e incertezas 
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no ambiente externo e o seu impacto no BNDES. Assimilar, criticamente, elementos 
pertencentes à cultura da instituição como fatores da continuidade da sua excelência. 

A palavra-chave aqui é “criticamente”. Não há a pretensão de fazer a cabeça de 
ninguém. Valores são feitos para propiciar a reflexão sobre eles, sentir e ver se fazem 
sentido individualmente. Se não fizerem sentido, não são valores. São dogmas. E aí 
você obedece por medo, o que é completamente diferente. Reforçar o sentimento de 
orgulho por pertencer à equipe. Vale destacar que o sentido da palavra orgulho, aqui, 
diz respeito à autoestima, e não à empáfia.

Familiarizar as novas gerações com o legado cultural e os valores essenciais do 
banco - como ocorre com o futebol, quando um jogador, hoje, veste a camisa cujo 
número pertenceu ao Zico. É fundamental levá-las à reflexão de que estão “vestidas” 
da responsabilidade deixada por um legado. Propiciar a oportunidade de aprender 
com as novas gerações, que têm muito a ensinar.

Estimular os participantes a elaborar uma visão de futuro, em termos pessoais e 
profissionais. A temática, os desafios das empresas frente ao mundo em 
transformação, o impacto das mudanças externas ao BNDES, cultura e valores do 
banco, ética e transparência, excelência na gestão, inovação, a pessoa na 
organização e a mudança organizacional. São temáticas básicas nos encontros.

29Fórum de TIC Dataprev Conflito de Geração no Trabalho

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Se o povo empresta dinheiro ao BNDES - em grande Dataprev: Os jovens de hoje são bem expansivos, querem 
parte são os trabalhadores por meio do Fundo de chegar, fazer e acontecer. Muitas vezes, quando há a 
Amparo ao Trabalhador (FAT) também empresta necessidade de uma análise mais detalhada e apurada, 
confiança. Temos, por obrigação, gerir esse dinheiro, eles dizem que a empresa está desse jeito porque as 
com eficiência e qualidade. A qualidade é fundamental pessoas não tomam decisões, as coisas não andam, os 
e ela não se incompatibiliza com a ética. Muito pelo processos estão emperrados. Acredito que, com o 
contrário. Porque não adianta ser extremamente ético diálogo, seja possível mostrar, aos poucos, as nossas 
se fizer tudo errado. A sociedade brasileira espera que experiências anteriores, em que nós, também, 
nós façamos as coisas bem-feitas. E se não fizermos, achávamos que a coisa estava emperrada. Também 
descumpriremos o princípio de gerir, com eficácia, o achávamos que tudo estava muito devagar. Mas, em 
interesse público. alguns momentos, você colocava valores, como, por 

exemplo, ética, mas depois vinha a qualidade. Eu acho que 
Dataprev: Ao apresentar o projeto dos valores, você são valores que deveriam estar colocados em discussões 
disse que reuniu um quantitativo de pessoas, em um diferentes, já que um é o valor moral que você está 
auditório, para que votassem se aqueles atributos discutindo, e o outro, é valor no sentido quase monetário.
estavam sendo praticados ou não. Gostaria de saber se 
houve debates antes da votação, levando em BNDES: Quando citamos a excelência e a qualidade na 
consideração que se tratavam de assuntos subjetivos.competência, que são valores do banco, é justamente 

nesse sentido. Nossa Constituição prevê que o dinheiro 
BNDES: Se você expulsa a subjetividade pela porta da público precisa ser gerido com eficácia. Estamos 
frente, ela entra pela chaminé, pela porta dos fundos, falando de um dinheiro que é da sociedade brasileira. 
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ou pela janela. Ela é inerente a qualquer processo de BNDES: Com certeza, isso é problema muito sério. 
desenvolvimento ou programa de desenvolvimento Podíamos f icar  a  tarde inteira  d iscut indo 
humano. É inevitável. É possível minimizar, um pouco, sociologicamente esse problema de desconexão da 
os seus efeitos. Para tanto, toda vez, que íamos votar base com o topo da hierarquia. Até no campo religioso  
determinado atributo, era feita uma explicação sobre o a igreja católica está revendo muita coisa, porque é 
sentido do objeto e abria-se espaço para Papa, é bispo, é cardeal que ficam lá em cima e o povo, 
esclarecimentos. Houve menos conflito e atrito do que embaixo. Enquanto isso, nas igrejas pentecostais, o 
se imaginava. As pessoas compreenderam o propósito bispo está cara a cara, conversando com o sujeito e 
da iniciativa. Um momento interessante foi quando as ganhando terreno. Nós ainda temos elevador privativo 
sugestões começaram a ser dadas. As áreas no banco e,  embora nem todos os superintendentes 
começavam, internamente, a elaborar workshops, para usem, alguns ainda fazem questão de usar, porque é 
trabalhar os atributos que não estavam bons, discutir o símbolo de poder e status. Uma herança do passado, 
porquê disso e as soluções para atacar os problemas. ainda, muito forte e que, aos poucos, está mudando. 
Cada área chegou às suas soluções. O RH atuou como 

Dataprev: Primeiro eu gostaria de agradecer pela sua apoiador, oferecendo o respaldo necessário.
palestra que trouxe ideias bastante interessantes para 

NI: É extremamente interessante esse processo. E refletir. Você está falando da questão dos valores. Pela 
sobre o desconforto de alguns superintendentes ou da manhã, vimos, ao longo das apresentações, questões 
gestão? Como se deu a parceria entre os recursos ligadas à educação, à interatividade, ao diálogo e à 
humanos e a alta administração? cultura. Apesar do debate, inicialmente, ser um conflito 

de gerações, vemos que se estão discutindo questões 
BNDES: Houve patrocínio da alta administração na realmente profundas e vemos um trabalho como esse, 
prática de valores da área, como uma espécie de do BNDES, sobre os valores. Sabemos também que  
continuidade naquele processo de levantamento dos não existe resposta da noite para o dia. É um programa 
valores do banco. Processo esse que estava inserido que, normalmente, prevê resultados, em médio e longo 
dentro de outro maior, que era do planejamento prazo. Como o banco pensa na continuidade desse 
estratégico, no qual foram levantados a missão, a visão, trabalho? Você falou que fizeram uma primeira rodada 
os objetivos gerais, as competências organizacionais e e já estão prevendo uma segunda, incluindo outras 
os valores. A partir daí, fizemos essa questão sobre a lideranças. Além disso, como lidar com o fato de ser um 
prática dos valores nas áreas e, depois, o projeto Evoluir. trabalho que não dá resultados imediatos, quando, 
Mas houve o patrocínio. Sem o patrocínio não adianta. normalmente, hoje em dia, temos a pressão por 
Alguém tem que assumir e, nesse sentido, a hierarquia respostas rápidas?
ainda é fundamental, assim como apoio. 

BNDES: Vivemos no mundo do efêmero e o mercado 
Dataprev: Temos uma prática, desde que eu entrei aqui assim o quer. Tudo tem que ser para ontem. Agora, isso 
na Dataprev, em 2005. A minha primeira missão foi não impede que se enxergue de outra forma. Há 
circular pelo Brasil nas unidades, para conversar. E eu alternativa, sim. As organizações têm que pensar no 
lembro que fui com o ex-presidente, o nosso curto prazo. Isso é óbvio e não podemos descuidar 
presidente atual também faz isso. Tenho 20 anos de disso. Precisamos preparar os nossos gestores. Eles 
casa e achava que o presidente da Dataprev era uma têm que fazer um curso de negociação, por exemplo. 
entidade. E isso é uma prática que temos adotado. E eu Não posso ficar esperando que, daqui a dez anos, ele 
fico imaginando como uma pessoa trabalhou 20 anos tenha um discernimento. É preciso focar no médio 
sem ter um contato com a direção. Como diretora de prazo. Agora, pode-se atuar nas duas frentes, no curto 
pessoas, em algumas unidades a que fui, disseram que e médio prazo e também no longo prazo, o que é 
era a primeira vez que recebiam um diretor na casa. Eu fundamental. Se você não tem um norte, se não sabe 
conhecia os recursos de educação que tínhamos, que aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E, volto a 
também não eram recursos. Isso tem a ver com a dizer, os chineses sabem aonde querem chegar. Eu até 
questão geracional - fruto da realidade social que nós acho que eles estão cometendo alguns erros, mas, de 
temos - que não consegue ficar 20 anos, sem ter um qualquer maneira, eles sabem aonde querem chegar, 
contato, mesmo que seja virtual ou pela rede, com a pensam no longo prazo e isso é fundamental. 
direção, com a decisão.
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nós temos também um projeto que se chama projeto Dataprev: Sempre que fazemos diagnóstico sobre as 
Galpão. Ele consiste em levar os novatos à  questões da empresa, surgem dois temas: integração e 
Organização Não Governamental (ONG) que trabalha comunicação. A integração entre as áreas afeta muito o 
com menores de rua, que desenvolve atividades resultado e uma série de coisas, porque nem todos 
artísticas. Crianças de rua são treinadas para veem as mesmas prioridades, para todas as ações que 
apresentarem espetáculos circenses e teatrais. Não estão sendo feitas. No BNDES, por exemplo, como 
deixa de ser uma forma de mostrar o espírito de equipe. funciona a área de pessoas? Vocês entram nessa 
Elas fazem coreografias maravilhosas, que evidenciam questão da integração, não só da interação das pessoas, 
a comunicação, a integração, a confiança e, sobretudo, da qualidade de vida e em algum procedimento mais 
a motivação, já que muitas delas não têm sequer uma corporativo para atingir metas? Vocês têm algum 
família. É impossível não tirar lições para o profissional trabalho em relação a essa questão e à comunicação?
e para o pessoal. Com tão pouco realizam 

BNDES: Como eu citei, a comunicação é um problema apresentações não só pelo Brasil, mas também pela 
sério. Estamos com o que chamamos de Gepe (Gestão Europa. O efeito é “devastador”, no bom sentido da 
Estratégica de Pessoas). Trata-se de um projeto palavra. As pessoas voltam de lá refletindo sobre suas 
institucional que envolve Tecnologia da Informação  reclamações, sobre aquilo a que não dão o devido valor.
(TI), subsistemas de Recursos Humanos (RH) e 

Dataprev: Minha pergunta vai um pouco além do que o comunicação. Eu gastaria de dois a três dias para falar 
colega falou da comunicação. Qual é o papel dos tudo para vocês e nem tenho conhecimento 
recursos humanos, na questão da comunicação? Qual é aprofundado para explicar. Mas posso garantir que são 
o papel da área de comunicação social do BNDES, em questões que estão sendo levadas a sério, 
relação a isso? Vocês têm parceria? Se sim, como ela se principalmente a da comunicação. Essa é uma das 
desenvolve? E como vocês estão pensando em causas de muitos problemas na parte normativa e no 
trabalhar essa área?contato com a sociedade. É um problema, ao qual 

daremos um tratamento especial. Mas, de qualquer 
BNDES: São várias ações interligadas. Contamos com a forma, tudo isso está dentro da estratégia que estou 
área de comunicação social, que trabalha a questão da falando, com previsão para terminar em 2014.
comunicação com a sociedade e tudo o mais. E todas as 
áreas trabalham, atualmente, com algum tipo de Dataprev: É isso que eu ia perguntar, se você tinha 
iniciativa, com o apoio de RH, no sentido de melhorar a alguma expectativa para conclusão do processo.
comunicação interna.

BNDES: Tenho. No início de 2014, esperamos estar 
com tudo funcionando. Todos os subsistemas de RH, 
sistemas de informática, banco de talentos, etc. É um 
trabalho gigantesco. 

Dataprev: Temos uma quantidade significativa de 
colaboradores da geração “Y” nas Unidades de 
Desenvolvimento (UDs). Tentamos passar a 
responsabilidade do trabalho social e criamos um 
programa informal de visitação às agências da 
Previdência Social. Conversamos com uma gerência do  
Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e 
tentamos montar um programa de visitação para a 
pessoa ver, no dia a dia, a materialização do trabalho 
dela. E o feedback foi muito positivo. Pretendemos 
continuar com a iniciativa para que se possa ter uma 
percepção clara do quanto é importante o 
compromisso do trabalho público, assim como o seu 
engajamento naquele serviço.

BNDES: Pegando carona no que você acabou de falar, 
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O tema é bastante instigante e tem vários desdobramentos. Como foi possível 
perceber, percorre todas as áreas de uma organização. No sistema Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A (Eletrobras) não é diferente. Trabalhamos com dois grandes conflitos: 
o de geração e o organizacional. 

A Eletrobras tem 50 anos e foi criada como holding desde o seu início. É uma empresa 
vinculada diretamente ao Ministério de Minas e Energia. No ato de sua criação, já 
existiam a  Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) e  Usina Hidrelétrica 
(Furnas). Posteriormente, foram instituídas mais três empresas: Centrais Elétricas 
do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), Eletrobrás Termonuclear S.A (Eletronuclear) e 
Eletrosul Centrais Elétricas S.A (Eletrosul). Em meados de 2008, quando o sistema 
Eletrobras passou realmente a atuar no seu papel de holding e ser uma única 
empresa, foi lançado o desafio: o de alinhar as ações entre todas essas empresas, já 
que, até então, cada uma atuava de maneira totalmente diferenciada.

Em suma, hoje a empresa já conta com um único planejamento estratégico, em suas 
15 empresas. Um único plano de negócios e comunicação com uma única marca, a 
Eletrobras. Vale ressaltar que todas continuam com seus nomes originais, mas há 
agora a “Eletrobras Furnas”, a “Eletrobras Chesf” e a marca é única. 

As resistências ocorrem. Para se ter uma ideia, ainda há empresas que usam os dois 
crachás, porque não querem a nova marca. Mas, ao longo do tempo, conseguimos 
flexibilizar muitas dificuldades.

O grande desafio do processo de transformação divide-
se em quatro vetores: o aperfeiçoamento da 
governança corporativa do sistema Eletrobras; a 
reorientação dos negócios da distribuição; a 
reformulação institucional da Eletrobras e a 
reorganização do modelo de gestão empresarial. 

A reorientação dos negócios se fez necessária porque 
temos seis empresas de distribuição federalizadas, a 
maioria delas no Norte e no Nordeste, que pertencem à 
Eletrobras: Centrais Elétricas do Piauí (Cepisa), 
Companhia Energética de Alagoas (Ceal), Amazonas 
Energia e Boa Vista Energia. 

Recentemente, adquirimos a sétima empresa, a 
Centrais Elétricas de Goiás (Celg). Uma equipe está in loco trabalhando na 
reformulação, na parte de gestão de pessoas, como, por exemplo, a compatibilização 
de salários e de benefícios. Já a reformulação institucional visa a padronização da 

Conflito de gerações no trabalho: PTSE 
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Eletrobras

¹
quinze empresas Eletrobras. Atuou na área de gestão de pessoas como coordenadora das 
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marca, assim como do planejamento estratégico. No que se refere à reorganização 
do modelo de gestão empresarial, em que a área de recursos humanos se insere, o 
propósito é o de promover a integração, a competitividade, a rentabilidade e a 
sustentabilidade do sistema Eletrobras. E dessa forma, buscar o fortalecimento das 
empresas, que compõem o sistema. 

A reunião de representantes de cada empresa da área de gestão de pessoas é uma 
das ações promovidas, com foco nesse alinhamento. Por um período de dois anos e 
meio, foi realizada a ambientação. O grupo se reunia de duas a quatro vezes, 
mensalmente, para fazer a reformulação do plano de carreira, do sistema de gestão 
e desempenho, do clima e de todas as funções da área de recursos humanos. Foi um 
período difícil. A equipe enfrentou muita resistência, principalmente das empresas 
que já estavam com seus planos de carreiras adiantados ou sistema de gestão e 
desempenho totalmente estruturados. Além dos problemas de aceitação, ainda 
estava por vir uma nova mudança.

O contrário também ocorreu: empresas, que não tinham plano de carreira e sistema de 
desempenho, principalmente as menores e as distribuidoras, viram uma grande 
oportunidade de sistematizar seus processos. Em fevereiro de 2010, o Departamento 
de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest) aprovou a unificação do 
plano de carreira do Sistema de Gestão de Desempenho, composto por remuneração, 
avaliação de desempenho e desenvolvimento de pessoas. O sistema passou, até 
mesmo, a contar com uma universidade corporativa, a (Universidade Corporativa do 
Sistema Eletrobras (Unise). Anteriormente, algumas empresas já contavam com 
instituições acadêmicas, mas outras sequer tinham área de treinamento.

Todas as regras de administração de pessoal também estão sendo unificadas. 
Algumas são mais fáceis. Outras dependem de aprovação externa, porque já 
estavam no acordo coletivo das empresas. Em relação a benefícios, saúde, qualidade 
de vida e segurança no trabalho, foi estabelecido como padrão o que havia de melhor 
em cada uma delas e, a partir daí, a uniformização. No momento, realizamos a 
segunda pesquisa de clima organizacional unificada – a 
primeira se deu no ato das mudanças. Os resultados de 
ambas serão estudados, para que o sistema possa 
fazer os ajustes necessários em seu plano de ação.

Sobre o plano de carreira e remuneração unificado do 
sistema Eletrobras, pode-se dizer que ele é 
fundamentado em competências. Está subsidiando 
todos os subsistemas de gestão de pessoas: carreira, 
remuneração, captação, planejamento de recursos 
humanos, avaliação de competências e resultados da 
educação corporativa. Foi elaborado a partir do 
trabalho técnico, realizado por meio das imersões, 
durante os dois anos e meio.

Na época em que iniciamos o trabalho, cada uma das 
empresas possuía sua visão, missão e direcionamentos estratégicos. Hoje também 
estão unificados e a grande missão do sistema é: “tornar-se uma grande empresa 
com 100% de energia limpa, até 2020”. 

O direcionamento estratégico consiste no plano unificado. Com essa abordagem, a 
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equipe de recursos humanos, de cada uma das empresas, elaborou suas 
competências organizacionais para que o sistema corporativo passe a ser o melhor 
de energia elétrica do Brasil, competitivo no mercado. Algumas empresas já tinham 
tais procedimentos estruturados e aprovados. O que resultou na necessidade de 
uma reformulação. Hoje, temos as competências organizacionais definidas para 
todo o sistema Eletrobras.

Com base nas competências organizacionais, o Grupo definiu as competências 
técnicas profissionais para as 15 empresas, divididas em gerais e específicas. As 
gerais já estão fechadas. As específicas são: geração de energia, transmissão, 
distribuição de energia, inovação, gestão de programa de governo, energia elétrica, 
gestão empresarial, governança corporativa, imagem institucional e gestão de 
financiamento, investimento e projetos de energia elétrica. Essas novas 
competências são para as 15 empresas do sistema Eletrobras. 

As definições configuram o estabelecimento do Plano de Carreira (PCR) unificado 
para os 28 mil colaboradores. Na ocasião da implantação, foi aprovado pelo Dest e 
passou por negociação com as entidades sindicais. Uma adesão em que o 
empregado assinaria um termo, junto com a área de recursos humanos, com as 
entidades sindicais e com a área de relações trabalhistas. Tivemos 98% de adesão 
dos 28 mil empregados. 

Sobre a estruturação do PCR, o sistema definiu o eixo de atuação profissional 
(geração, transmissão, distribuição, suporte ao negócio, pesquisa e inovação, gestão 
integrada, gestão de investimentos e programas federais). 

Os eixos estão vinculados a um grupo de 
macroprocessos. Foram definidos cinco cargos 
amplos: profissional de nível fundamental, profissional 
médio e suporte, profissional médio operacional, 
profissional de nível superior e profissional 
pesquisador. Vinculados a esses cargos, estão as 
competências gerais originadas das competências 
organizacionais e iniciaremos os trabalhos das 
competências específicas. Então, os cinco cargos estão 
tirando o profissional de nível fundamental, que tem 
dois níveis de complexidade. Os outros cargos têm 
quatro níveis de complexidade - do profissional 1 ao 
profissional 4. E a ascensão se dá por um grupo de 
variáveis diferenciadoras, em nível de complexidade 
que compreendem autonomia, escopo, atuação e 
responsabilidade e solução de problemas de aplicação de conhecimento. 

As competências gerais são 12. Seis delas, direcionadas para um grupo de cargo 
(trabalho em equipe, orientação para resultados, aprimoramento, inovação dos 
processos de trabalho, comunicação, adaptação a mudanças, foco no cliente). Já as 
outras seis (disseminação de conhecimento, visão integrada do negócio, prontidão 
para ação, negociação, capacidade de análise analítica, construção de parcerias em 
rede) estão voltadas aos profissionais de nível superior.

Os gerentes do sistema também contam com competências específicas (trabalho 
em equipe, orientação para resultados, aprimoramento e inovação do processo de 
trabalho, comunicação, gestão de mudança, foco no cliente, disseminação do 
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conhecimento, orientação estratégica, liderança e articulação e negociação). E 
temos duas possibilidades de movimentação em que o empregado pode crescer: a 
progressão horizontal, em que ele permanece no mesmo nível de complexidade; e a 
progressão vertical que, para passar de profissional 1 para 2, depende da avaliação 
dos resultados, do atendimento aos pré-requisitos e da disponibilidade de vagas.

Nos primeiros níveis, para passar de 1 para 2, pode ser mais rápido. Ele pode estar há 
apenas dois anos como profissional 1 e estar já a ser elegível. O profissional passa 
por um processo, existe a questão do número de vagas, mas já estaria elegível, 
preparado para ser profissional 2, desde que  atendesse aos pré-requisitos e 
resultados. Para passar de 2 para 3, são necessários cinco anos. De 3 para 4, são 
doze anos. À medida que ele vai crescendo, é natural que a exigência seja maior.

O Sistema de Gestão de Desempenho é vinculado ao PCR e desenvolvido por meio de 
competência e resultados. Há o programa de avaliação, por desenvolvimento de 
competências, e o programa de avaliação de melhoria de resultados, que dá o 
resultado do nosso sistema de gestão de desempenho. Esse programa de avaliação 
de competências conta com as competências gerais e competências específicas, 
com peso de 50% cada uma. Como ainda não temos as 
competências específicas, nesse primeiro ciclo, serão, 
apenas, avaliadas as competências gerais, e elas estão 
valendo 100%. No próximo ciclo, quando houver 
competências específicas, serão 50%, para cada nível 
de competência. E dentro do programa de avaliação de 
melhorias de resultados, teremos três níveis de 
resultados de metas. 

As metas empresariais têm peso de 20%. As metas de 
equipe, 30%. E as individuais, 50%. As de equipe e a 
individual podem variar de duas a quatro metas. Trata-se 
de uma iniciativa nova no sistema Eletrobras. Houve 
muita resistência e, nesse primeiro ciclo, resolveu-se não 
trabalhar a meta individual; o foco está na meta por 
equipe, que corresponde a 80%. Mesmo com as metas de equipe, as resistências são 
muitas. Pessoas expressavam insatisfações dizendo que trabalhavam pela equipe toda. 

Mesmo com toda a dificuldade, conseguimos que elas fossem instituídas. Esse é o 
nosso ciclo do sistema de gestão de desempenho. Teve início em junho de 2011. Ele 
começou em junho e está previsto para terminar em março, mas talvez seja 
estendido até abril, porque o processo está atrasado. Trabalhamos a parte de 
planejamento e acompanhamento e estamos na fase de avaliação.

Estamos tentando, no próximo ciclo, comprar um sistema informatizado único, mas 
há chance de encontrarmos dificuldades. Provavelmente teremos algum atraso. Na 
verdade, um descompasso, porque, enquanto algumas empresas já estão na fase de 
avaliação, outras começaram a fase de desenvolvimento e outras nem iniciaram o 
processo de avaliação. Mas, até o fim de abril, todas as empresas fecharão o ciclo.

O plano de carreira está diretamente relacionado à Unise, que administra os 
treinamentos, principalmente aqueles relacionados à gestão de conhecimento. Os 
dados de dezembro de 2011 mostram que, em relação à faixa etária e ao tempo de 
serviço, 2% do sistema é composto por pessoas de 18 a 25 anos. 9% tem de 26 a 30; 
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18% de 31 a 40; 28% de 41 a 50; 36% de 51 a 60 e 5% 
acima de 60. Isso significa que 69% dos 
colaboradores da Eletrobras estão acima de 41 anos. 

No que se refere ao tempo de casa, 28,5% dos 
empregados tem de 0 a 5 anos; 9,4% tem de 6 a 10 
anos; e 3,7% de 11 a 15 anos. O último percentual 
reflete o período no qual as estatais pararam. Não se 
realizava concurso. De 16 a 20 anos: 10,2%. De 21 a 25 
anos: 17%. E, acima de 25 anos: 31,5%. Então, 48,3% 
dos colaboradores estão acima de 21 anos, um grande 
número de pessoas aposentadas ou aposentáveis. 

O conflito de geração existe. A universidade tem como 
grande desafio trabalhar essa questão, que sempre 
passa pela gestão de conhecimento. Isso porque, em 
programas de incentivo anteriores, a empresa perdeu muito conhecimento. 
Acabaram saindo bons profissionais que foram prestar consultoria no mercado e 
outros, que não estavam preparados, assumiram papéis para os quais não estavam 
capacitados. Por isso, esse é um grande desafio. 

Atualmente, o sistema tenta, junto ao Dest, aprovar um benefício que seja para os 
aposentáveis e aposentados. A proposta é a de que ele pague uma parte desse 
benefício de assistência médica. A empresa identificou que o que prende os mais 
antigos é a parte de assistência médica. Então, essa é uma questão que está sendo 
discutida junto ao Ministério, na tentativa de uma solução o mais breve possível.

Uma parceira entre o sistema Eletrobras e a Universidade da Experiência, de Curitiba, 
resultou no programa Focos da Universidade da Experiência, voltado para a 
formação de novos líderes. Essa é a missão dessa universidade: contribuir para o 
desenvolvimento de uma nova geração de líderes, empreendedores e inovadores 
sociais, que buscam usar o talento e a energia propulsora em prol dos negócios e 
trabalhos construtivos, movidos a um senso de propósitos, metas e valores mais 
profundos.

A proposta do programa é desenvolver competências duráveis, essenciais, em 
qualquer área de atuação da empresa. Então, em qualquer área de atuação que o 
empregado esteja, há o desafio de desenvolver as competências que considerar 
duráveis. O diferencial é a combinação de nove competências, com diferentes 
campos de experiência e interação direta com grandes líderes especialistas de 
diversas áreas do conhecimento, todos alinhados com os desafios do século XXI. 

São elas: atuar com responsabilidade social e ambiental, construir e manter redes de 
relacionamentos, fazer e acontecer com foco em resultados, empreendedorismo, 
iniciativa, inovar e desenvolver soluções criativas, negociar e harmonizar interesses 
divergentes, resiliência e flexibilidade, pensar estratégica e sistematicamente e 
tomada de decisão.

O curso é destinado a futuras gerações de gestores e líderes da empresa e também 
aos colaboradores que o sistema tem interesse em submeter ao seu quadro 
funcional, percebidos como potenciais talentos para ocupar posições, no nível 
intermediário e gerencial, tais como: supervisores, líderes de projetos, analistas 
sênior, coordenadores e outras posições similares na empresa. Na Eletrobras, já 
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foram treinados, no ano de 2011, 464 colaboradores até 37 anos e com menos de 10 
anos de empresa. No total, foram nove turmas no ano de 2011.

Sua realização se dá em quatro módulos. Cada um deles em quatro dias da semana. 
Uma parte é ministrada em Brasília e outra, em Curitiba. Na verdade, é uma imersão. 
O empregado se dedica, nesses dias, exclusivamente ao estudo. De um módulo para 
outro, tem um espaço de 15 dias, para que ele volte para a sua empresa e desenvolva 
um projeto para apresentar no próximo módulo. Ao final, as equipes apresentam 
projetos que são aprovados por uma banca.
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nosso grande desafio agora é fazer um balanço. Dataprev: Você comentou que fizeram pesquisa de clima 
Verificar realmente essa grande diferença. Vamos e agora vão começar a trabalhar os planos de ação. Como 
rediscutir com os gerentes essas metas.foram desenhados esses planos? Teve participação das 

áreas? Como vocês fizeram esse desenho? Vocês Dataprev: Vi que vocês têm um programa bastante fizeram ou pretendem fazer ainda algum trabalho de interessante na formação de novos gestores. Vocês divulgação de resultados da pesquisa? têm planos de implantação da carreira em “Y”? Como 
vocês vão destacar parte da equipe que tenha perfil Eletrobras: Uma pesquisa foi realizada em 2010. A 
gerencial e como vocês identificam o perfil técnico, para outra, recentemente. Seus resultados serão 
que eles possam ter o mesmo nível de ascensão divulgados. Com o grupo de pesquisa de clima do 
profissional, cada um em sua carreira?sistema, fizemos uma proposição de como seria o 

plano de ação. Ainda não foi aprovado, está bem Eletrobras: Especificamente, com essa denominação recente. A ideia é fazer um plano de ação integrado. A de carreira em “Y”, não. Mas foram identificados pelos comunicação e profissionais que são referência na gerentes, algumas pessoas que, potencialmente, empresa serão chamados a participar. Mas, por podem ser futuros gerentes. E essas pessoas estão enquanto, é uma proposta só do grupo técnico. preparadas para serem líderes de equipe. Não 
necessariamente gerentes, mas líderes de equipes e de Dataprev: Temos, em Fortaleza, algumas ações 
projetos. A empresa, realmente, está preparando esses isoladas, como oficinas, com apoio da área e de pessoal 
profissionais. Pode ser até que não aconteça, pois, para local. Gostaria de saber se existe a possibilidade de 
isso, outras pessoas precisam sair. Além de treinar para abrir uma turma de gestores de projetos, para parceria. 
capacitar é preciso oferecer um plano de incentivo que Mais uma pergunta: com relação à avaliação, sei que 
seja atraente para quem está se aposentando. Outra ainda estão fechando o ciclo, mas sobre as metas e 
proposta para solucionar o caso é colocar em prática o resultados, elas são baseadas em indicadores ou há 
projeto de mobilidade, com base no quadro metas subjetivas para os avaliadores? E, se há metas 
quantitativo e qualitativo. Identificar empresas que subjetivas, vocês criaram algum processo de 
estão inchadas e outras que estão deficitárias e, juntas, padronização das avaliações, para evitar distorções?
promover mobilidade de profissionais que possam 

Eletrobras: As metas são subjetivas. Como se trata de assumir outros desafios, sem necessidade de realizar 
um primeiro ciclo de aprendizado, constatamos mais concursos. Mas ainda há muito que se discutir. 
realmente o que você está falando. Há metas muito Trata-se de uma pretensão.
frouxas, como diminuir em 10% o número de 
fotocópias, enquanto outras são muito desafiadoras. 
Verificamos que, em algumas dessas áreas, onde as 
metas estão mais frouxas, a entrega está superando. E 
outras, mais desafiadoras, são latentes e parciais. O 
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