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Jesus foi O melhor RH
Prática de maior sucesso na áreafoi desenvolvida e aplicada há dois mil anos

Texto de Rinaldo
de Moura Faria,
funcionário
doCAC, com
inestimável
colaboração de
Estevam Duarte
de AssisJ

condena ninguém, o que estimula as pessoas:
"tua fé te salvou". Crendo, tendo pureza de
coração, se dispondo ao arrependimento e ao
firme propósito de mudança de atitude, seu
lugar no Reino dos Céus estará garantido. E
Cristo, como grande gerente de Recursos Hu-
manos, soube como nenhuma outra teoria con-
duzir sua equipe para o objetivo traçado: "ide
por todo mundo, levai a Boa Nova a todos".
Sem isso, a disseminação da mensagem estaria
comprometida.

Para que uma empre-
sa, departamento ou se-
tor atinja seu objetivo, é
fator essenciala motivação
da equipe, sua união, a
convergência para resulta-
dos. Ora, isto só se con-
segue mostrando cami-
nhos, dando sentido às
tarefas, incentivando, re-
conhecendo o esforço. As
pessoasestão carentes de
afeto, de reconhecimento,

de fé em si mesmas, na sua capacidade. Nin-
guém melhor que Cristo nos indica esse cami-
nho, não apenas por palavras mas por gestos
concretos.

Precisamos, no nosso dia-a-dia, refietir so-
bre valores que ficam esquecidos, mas que
precisam ser vividos com toda força: a espe-
rança, a alegria, a participação, o diálogo, a
amizade, a solidariedade, a compreensão, a fé,
o amor ... devem ser parte constante da vida.
Aí a mensagem cristã é transformadora.

Estamosquase no século XXI. Coisas gran-
diosas estão previstas. Precisamos estar aten-
tos para perceber os sinais que se apresenta-
rão diante de nós e para as respostas que pre-
cisaremos dar.

I

Para atingir
o objetivo,

é essencial dar
sentido às tarefas,
incentivando e
reconhecendo o

esforço

Jesussabiacom quem lidava. e, através do
diálogo e da prática, transmitia o que gostaria
que a equipe aprendesse e fizesse. Com pa-
ciência, serenidade, objetivo claro e definido,
falava através de parábolas - sinais inteligíveis
para aquelas pessoas pouco letradas. Serviu-
se também de sinaisvisíveis- os milagres, que
faziam parte da tarefa de formação da equipe.

O encorajamento constante ("vocês podem
fazer tudo o que eu faço e até mais"), a par-
ticipação e motivação da equipe para atingir o
conhecimento (presente na expressão "a fé
que remove montanhas"), o fazer-se igual ("já
não vos chamo servos, mas amigos"), a sim-
plicidade e o serviço ("se alguém quer ser o
maior, seja o seu servo") refletem o en-
volvimento com eles.

No milagre da multiplicação dos pães, Je-
sus mostra que, dividindo, colocando em co-
mum, todos se saciarão. No trabalho, como
na vida, se colocarmos em comum nossos
anseios, problemas e necessidades, compar-
tilhando com a equipe, acharemossoluçõessim-
ples, fáceise leves até para grandes problemas.

Outro ponto de destaque é que Jesusnão

As teorias de gerenciamento de recursos
humanos surgiram na década de 40.

nos Estados Unidos, tiveram pleno desenvol-
vimento a partir da absorção pela indústria ja-
ponesa nos anos 70 e, no final da década de
80, chegaram ao Brasil, onde não estão com-
pletamente absorvidas pelas empresas ou pelo
serviço público. Um amigo, dirigente de em-
presa, falava-me que descobrira na Bíblia o
criador da teoria de recursos humanos mais
bem sucedida que todas: JesusCristo. Diver-
sas passagensatestam essa
afirmação.

Com efeito, Jesusesco-
lhe os doze apóstolos no
meio de gente simples e
humilde: pescadores, co-
brador de impostos, "peca-
dores". Ressalte-se, neste
momento, a confiança nas
pessoas que formarão a
equipe para a grande tarefa ~
a ser executada. Apesar de
simples, eles se dispõem a
ISSO.
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