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Qualquer empresa ou instituição desenvolve, no
processo de construção da sua história, uma cultura
própria, que rege, informalmente, as relações entre
seus diversos públicos, interno ou externo, influin-
do e determinando os con-
tornos da sua inserção na
comunidade e a qualidade
do ambiente de trabalho.
Essa cultura, que não pode
ser aferida por métodos
quantitativos, mas pela ob-
servação qualitativa, deter-
mina também, muitas vezes,
o sucesso ou fracasso de um
projeto de mudança na orga-
nização, embora não tenha
merecido ainda uma aten-
ção especial por parte dos
administradores, proporcio-
nal à sua importância.

Foi a partir dessa obser-
vação que os funcionários
Wamberto Dias da Silva e
Mansa Pereira Deflilipo, da
área de Seleção, Desenvol-
vimento e Avaliação, do De-
partamento de Pessoal, deci-
diram abordar esse tema na monografia de conclu-
são do curso de Especialização em Administração
de Recursos Humanos, da Fundação João Pinheiro.
Os dois participaram da turma de 1992 e apresen-
taram, na segunda semana de agosto, junto com a
colega Cleane Marques Paraíso, consultora inde-
pendente, o trabalho final "Cultura Organizacional
e uma nova perspectiva para as práticas de Seleção
de Pessoal".

"Limitamos a nossa abordagem à Seleção de
Pessoal, por ser este o primeiro subsistema do RH,
a porta de entrada do funcionário na empresa -
explica Mansa - mas qualquer ação nessa área e
mesmo em outros segmentos internos da organiza-
ção, como de planejamento estratégico, deveriam
ter como instrumento básico de informação e de
suporte para tomada de decisões a radiografia da
sua própria cultura. Os pacotes fechados, que negli-
genciam este aspecto, estão mais propensos ao
fracasso ou são de dificil implementação".

Wamberto acrescenta que é neste momento, de
entrada na empresa, que as características da cultu-
ra internada organização tornam-se mais tangíveis.

"Nos treinamentos introdutórios - observa - o novo
funcionário toma contato com as primeiras informa-
ções sobre essa cultura e, num prazo de quatro a cinco
meses, já poderá tê-la assimilado ou tê-la rejeitado

integralmente, dependendo do
seu alinhamento ou não com
essa cultura". A primeira hi-
pótese é a ideal; a segunda,
um dos pontos de estrangula-
mento de uma política de pes-
soal.

Desadaptado, o funcioná-
rio nãosobreviverá na organi-
zação, buscando novas opções
no mercado ou, no caso do
setor público e, mais especifi-
camente do servidor concur-
sado, com direito à estabilida-
de, novas alternativas de tra-
balho, através da sua transfe-
rência para diferentes se-
tores, acelerando o ritmo do
turn-over interno. Esta situa-
ção, classificada muitas vezes
entre as variáveis imponde-
ráveis de uma política de pes-
soal, pode ser minimizada, no

entanto, através de um processo de seleção que leve
em consideração a cultura da organização e a capaci-
dade de adaptação do candidato a ser selecionado.

"A maioria dos profissionais de Seleção tem
ainda uma visão míope desse processo e consideram
apenas os aspectos psicológicos, do perfil do candida-
to, e sua capacidade profissional" - critica Mansa.
Mas ela observa que uma política de treinamento
mais ou menos eficiente é capaz de, num prazo
bastante curto, formar esse profissional, induzindo o
seu desenvolvimento. "Mas a sua adaptação à cultura
da organização é bem mais dificil, porque esbarra na
mudança de valores, conceitos, posturas, que estão
enraizados na história de cada um e não se transfor-
mam do dia para a noite".

"Por isso - acrescenta Wamberto - defendemos
em nosso trabalho que o potencial de adaptação do
candidato deve ser averiguado durante o processo de
seleção, optando por um profissional que ainda não
está pronto, mas com capacidade de se alinhar à
cultura da organização, em detrimento daquele já
acabado, mas sem um perfil ajustado a essa cul-
tura".
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A pesar de não ter ainda um peso decisivo nas
políticas de Recursos Humanos, existe já uma
tendência forte, em todo o mundo, tanto de consul-
tores externos, quanto internos, de considerar os

aspectos	 da	 cultura
organizacional na elaboração dos
programas e projetos de reforma
administrativa e de definição de
políticas de pessoal.

"No nosso trabalho - conta
Wamberto - identificamos essa
tendência e traçamos um roteiro
detalhado para montagem dessa
radiografia, da cultura interna da
organização". Mas como adap-
tar esse instrumento ao serviço

va PSPCti	 público? "Não chegamos a abor-
soai a partir dar esse aspecto no nosso traba-

lho - explica Wamberto - mas é
evidente que essa questão terá, mais cedo ou mais
tarde, de ser discutida e avaliada pelos profissio-

nais que atuam no setor público".

Mansa observa que o concurso público é um
instrumento eficiente de averiguação da capacidade
técnica do candidato, mas não suficiente. O proces-
so de seleção no setor público precisa ser avaliado
como um todo. "Não é só a questão da cultura que
é negligenciada, mas também da análise psicológica
dos candidatos" - observa. E o resultado disso é que
o turn-over interno no setor público é muito alto,
prejudicando o seu desempenho global.

o servidor concursado, quando não se adapta
ao trabalho para  qual foi convocado, tende ase
acomodar, anulando-se profissionalmente, ou
promovendo um permanente rodízio dentro do
serviço público, buscando a sua adaptação, sem
uma contribuição efetiva ao trabalho. 'Essa
situação tem um impacto bastante negativo
sobre a performance do setor público e, por
isso, a Seleção tem de ser repensada, sem
comprometer a legalidade do concurso públi-
co" -sugerem.

O processo
de seleção

no setor
público

deve ser
reavaliado
como um

todo


	Page 1

