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Resumo
No presente ensaio teórico objetivou contextualizar a área funcional de Recursos Humanos no mundo
atual das organizações. Para isso, foi feita uma análise da historicidade da área desde seu surgimento,
no exterior, passando para suas mudanças em âmbito brasileiro, adentrando na gestão estratégica de
Recursos humanos. Também expôs-se a responsabilidade do RH em desenvolver líderes capazes de
serem os gestores de RH de suas equipes, delineando, dentro disso, a figura do líder criativo, baseado
no modelo criado por Tudor Rickards e Susan Moger.
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT:
FROM THE CHIEF PATRIARCHAL TO THE CREATIVE
LEADER
Abstract
In this theoretical essay aimed to contextualize the functional area of Human Resources in the
current world of organizations. For this, an analysis of the historicity of the area was made,
since its conception, abroad, moving to their changes in the Brazilian context, entering in the
Strategic Management of Human Resources. Also it was put the responsibility of the area to
developing leaders capable of being the human resources leaders of their teams, outlining in
addition, the creative leader’s figure based on the model created by Tudor Rickards and Susan
Moger.
Key-words: Human Resources, Strategic Management, Leadership, Creative Leader
1. INTRODUÇÃO
Um profissional quando ingressa numa organização acaba por assumir mais um
sobrenome em sua vida: Fulano que trabalha da empresa X fica sendo o Fulano da X. Então,
em mais uma árvore genealógica (agora a da estrutura organizacional) o profissional se
situará; de mais uma educação (cultura organizacional) participará dando e recebendo
influências. Vai interagir e fazer parte com e de novos grupos e se mesclará com essa sua
nova família, a organizacional.
Mas e o oposto, se dá da mesma forma? Ao receber um novo integrante, de que forma
a organização vai com ele se relacionar? Interagir? Cobrar, exigir, responsabilizar e permitir o
inverso? Porque se em toda relação há direitos e deveres de ambas as partes não é entre
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empregado e empregador que seria diferente. Ou quem sabe! Bem, o fato é que na vivência
onde estão envolvidas organizações e profissionais nem sempre foi igual e sequer continuará
sendo como hoje o é.
Assim é o mundo e tudo que nele se encontra: uma constante evolução. No mundo das
organizações e sua gestão e administração, onde dois mais dois não necessariamente é quatro
– aliás, como nas ciências sociais em geral – isso se torna ainda mais complexo. É só lembrar
de Henry Ford quando afirmou que “não há nada rígido ou absoluto quando se trata de
problemas de administração; é tudo uma questão de proporção”. E a avaliação dessa
proporção depende de uma miríade de variáveis que vão desde o tipo e natureza do negócio
da empresa até fatores macro e micro- organizacionais que tangenciam o dia-a-dia da
organização e, claro, de todos que a compõem. Porque organização e profissionais se
misturam e se relacionam: aquela recebendo mais um filho em seu seio, estes assumindo mais
um, como dito, sobrenome em sua vida, seja pelo tempo que for.
E nesta relação, um cupido e ao mesmo tempo juiz age sobre estes dois lados e recebe
o nome de Recursos Humanos cuja flecha e vestes talares variavam dependendo do contexto
em que se inseriam. E não importa o quanto tudo mudou e evoluiu, as coisas continuaram sob
responsabilidade das pessoas ligadas às organizações. “Por mais que as coisas mudem, a
solução para os desafios empresariais ainda continua nas mãos daqueles que trabalham para as
organizações” (XAVIER, 2006, P. 11).
Então, se delas as organizações dependem (e vice-versa) como esse recurso humano é
conseguido? Tratado? Recompensado? Mantido? Melhorado? Utilizado? Descartado? Para
responder a estas questões, este trabalho se debruça em pesquisa bibliográfica, voltando ao
tempo de quando se começou a falar desta temática, passando por suas evoluções, até pousar
um olhar crítico sobre seu papel atual de área funcional estratégica, explicitando o porquê da
importância de as empresas adotarem uma Gestão Estratégica de Pessoas – ou de Recursos
Humanos mesmo, afinal não adianta mudar o nome se não mudar o conteúdo da prática – em
prol da Estratégia maior da organização.
Está trabalho está dividido em etapas. Nas primeiras etapas, será feita uma breve
abordagem de como surgiu e qual foi sua evolução ao longo dos anos da área de Recursos
Humanos no exterior e no mundo. Na segunda etapa do trabalho, será abordado como a
Administração de Recursos Humanos hoje. Na terceira etapa, será feito uma breve análise dos
Recursos Humanos e sua ligação com as estratégias da organização, analisado nesse momento
como Recursos Humanos Estratégico, com pensamentos e ações aliadas ao objetivo maior da
organização. Na quarta etapa, será feito um panorama sobre o tema liderança, bem como seus
conceitos, origens e a ligação com os recursos humanos. Por fim, será apresentado o conceito
de liderança criativa e seus benefícios para as organizações atuais.
2. RECURSOS HUMANOS NO EXTERIOR
Conforme Fischer, 1998, a área de Recursos Humanos começou com o surgimento de
um departamento de Administração de Pessoal na empresa NCR Corporation, em 1890 nos
Estados Unidos. Seu objetivo era gerir os custos de mão de obra da organização. Porém o
marco de desenvolvimento da área é considerado por Cunha et al, 2006, como sendo eclosão
da primeira guerra mundial pelas mudanças ocorridas nas relações de trabalho entre as
empresas e os operários, bem como pelo novo papel do Estado estadunidense na sociedade
após a crise de 1929 entre os processos produtivos das organizações.
Sammartino, 2002, explica que até 1930 esta área ainda incipiente de recursos
humanos apresentava características como mecanicista e paternalista. Devido a grande
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quantidade de demandas legais, a área se concentrava em aspectos legais das empresas. Já
após a década de 30, segundo o mesmo autor, a área foi marcada por adentrar em terrenos
como os de recrutamento e seleção de pessoal às empresas. Ainda nesta época, Cunha, et al,
2006, cita que Elton Mayo e o movimento de Relações Humanas foi um dos fatores que
fizeram com que a área lançasse luz não apenas a se lado mecanicista, mas, também, na busca
pelo entendimento do comportamento das pessoas.
No ínterim dos anos de 1940 a 1980, as forças sindicais tomavam forma mais
acentuada nas relações entre os empregados e os empregadores. Então, o RH passa a
representar as empresas frente às mediações nos conflitos com os empregados, de acordo com
Cunha, 2006 que explica que, por isso, surgem as políticas de recursos humanos no que tange
a remuneração e benefícios. Na sequência, atividades de Treinamento e Desenvolvimento
começam a ganhar aparição e força porque, segundo Sammartino, 2002, o papel das
lideranças se torna primordial nesta relação entre empregado e empresa.
Por fim, o início dos anos 80 traz à área uma premência mais estratégica, não apenas
centrada em suas ações e atividades diárias de atividade meio. Surge a formação de um
pensamento estratégico em Recursos Humanos. (SAMMARTINO, 2002). Isso devido à
expansão das práticas japonesas pelo ocidente com seus programas de qualidade. E à medida
que os anos iam passando e adentrando o novo milênio, a velocidade das mudanças e a
complexidade dos mercados e da globalização faziam do RH mais necessário e importante no
âmbito das organizações, pois, segundo este mesmo autor, surgia situações como a
competitividade, as tecnologias de informação, o papel social das empresas, questões
ambientais, legislação firme, dentre outros.
Enfim, a área de Recursos Humanos nasceu e se desenvolveu a partir dos Estados
Unidos e acabou influenciando a área em âmbito nacional.
3. RECURSOS HUMANOS NO BRASIL
De acordo com Mildenberger (2011), pode-se estabelecer a década de 30 como marco
para a área de Recursos Humanos em âmbito brasileiro, porque é nela que cria-se o então
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, bem como a criação da legislação trabalhista (a
consolidação das leis trabalhistas – CLT – promulgada na década seguinte), fatores que
somados enaltecem o início do desenvolvimento da área. Antes deste período (antes de 1930),
autores explicam que a administração de pessoas nas empresas se dava apenas com atividades
de recrutamento e seleção e registro do funcionário no chamado Livro de escrita de Pessoal.
(MILDENBERGER, 2011).
Ao longo da década de 1940, a área se resumia aos departamentos de pessoal que,
segundo Mildenberger (2011), sob a supervisão do chefe de pessoal, era responsável por
rotinas de trabalho que abrangiam atividades de atenção à legislação trabalhista recém
promulgada e de ações de recrutamento, seleção, admissão e demissão, bem como folha de
pagamento. Todas estas atividades tinham caráter mecanicista com uma ênfase na questão
legal envolvendo empresa e funcionário.
Após a eclosão da segunda guerra mundial, Cunha et al, (2006), coloca que houve um
período de grande desenvolvimento nacional com a entrada de capital de fora, bem como com
o estado evocando a si o papel de formação profissional. Estes autores citam, inclusive a
criação do SENAI e SENAC como escolas federais ligadas à aprendizagem profissional; a
primeira para a indústria e a segunda para o comércio. Dessa forma, a área começa a assumir
um caráter mais profissional cuja responsabilidade passa também a abranger atividades de
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cargos, salários, treinamento. Segundo Cunha et al, 2006, é aqui a passagem do chefe do
departamento de pessoal para o gerente de relações industriais.
Para Wood Jr., Tonelli e Cooke (2011), dois fatores foram relevantes para o
desenvolvimento da área de Recursos Humanos no Brasil a partir desta época: as empresas
multinacionais e as escolas de administração. Estes autores explicam que aqueles trouxeram
ao país princípios relacionados à área que eram utilizados em seus países de origem; já as
escolas de administração, segundo eles, foram importantes neste processo de mudança devido
à disseminação de práticas e modelos de recursos humanos. Citam, inclusive, que em 1954 foi
criado o primeiro curso totalmente focado em negócios numa parceria da Fundação Getúlio
Vargas e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo sob docência de professores
treinados nos Estados Unidos.
Porém, nos anos 70, Mildenberger (2011), afirma que grandes mudanças novamente
marcaram a área de Recursos Humanos porque o modo de trabalho vigente se baseava no
modelo Taylorista, aliado à recessão econômica com o movimento operário e sindical (a
própria eclosão do movimento sindical em 1978 – Cunha et al, 2006) clamando por melhores
condições de trabalho, fatores estes que exigiam das organizações novas práticas de gestão de
recursos humanos. Wood Jr, Tonelli e Cooke, (2011), chamam o período de 1950 a 1980
como a “colonização” da área de Recursos Humanos por ter se caracterizado em um
movimento que teve como inspiração práticas de fora do país no qual a área foi se
introduzindo em campo nacional.
Ao final da década de 80, as técnicas de gestão japonesas que bateram à porta dos
Estados Unidos e lá impactaram a área de Recursos Humanos, também tiveram visibilidade
aqui, exigindo, conforme colocado por Cunha et al, 2006, maior treinamento e
desenvolvimento da mão de obra existente e práticas de envolvimento dos empregados. Isso
fez, segundo os autores, com que o aspecto humano fosse enaltecido em prol da
competitividade das empresas.
Já Wood Jr., Tonneli e Cooke (2011), colocam a fase da gestão de Recursos Humanos
(GRH) de 1980 até os dias atuais como uma “neocolonização”, ou seja, com reformas e
renovação de ideias, ideologias e práticas em gestão.
Para estes três autores, esta fase pode ser enaltecida por três fatores. O primeiro é
concernente ao fato de uma maior aproximação da área de gestão de Recursos Humanos com
os objetivos estratégicos da organização como um todo, fazendo com que o papel estratégico
da área começasse a emergir. O segundo fator é referente a abertura da área a novos conceitos
e práticas, tais como o surgimento de constructos como desempenho, competências, liderança
e outros modismos da área importados do estrangeiro. E o terceiro é acerca do que os autores
chamam de “adoção de uma nova retórica”, isto é, junto das mudanças pragmáticas, a área,
explicam os autores, adotou discursos nos quais se fala de “valores individualistas
relacionados ao sucesso e à excelência, ao culto dos líderes transformacionais e à promoção
dos princípios de adaptabilidade, inovação e competitividade”. (Wood Jr, Tonneli e Cooke,
2011, p. 236).
4. A GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS
Wrigth e Mcmahan, 1992, explicam que há quatro abordagens diferentes que vem
sendo empregadas de forma predominante na pesquisa sobre Recursos Humanos, sendo elas:
a sistêmica, a comportamental, a dos recursos da firma e a estratégica. Lacombe e Chu, 2008,
afirmam que outras perspectivas teóricas têm sido menos utilizadas. No entanto, Wrigth et al,
2001, defende uma perspectiva maior, mais ampla e abrangente que ultrapassem o campo da
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área de RH. Lacombe e Chu, 2008, citam áreas estas como sendo as de comunicação, cultura,
liderança, dentre outras. Com a globalização, aumento da concorrência, estreitamento de
fronteiras, as empresas se viram obrigadas a serem mais competitivas, fazendo a estratégia
ganhar força. Souza, 2001, expõe que autores colocam que não há um ponto específico da
origem das discussões acerca da temática ‘estratégia’, porém cita trabalhos considerados,
hoje, basilares da área que se situam em meados do século XX. As estratégias empresariais,
então, não apenas fazem parte do cerne de cada empresa como também refletem suas
características peculiares, já que consideram seus produtos, serviços, mercados, variáveis
internas e externas bem como objetivos almejados. Andrade (2001) afirma que uma miríade
de pesquisas da área de estratégia refere-se a ela como uma tomada de decisões e como o
estabelecimento de cursos de ações, caminhos a seguir, que levem à concretização dos
objetivos da organização.
Então, à medida que a área de Recursos Humanos vinha ganhando mais espaço dentro
das empresas, aquela visão, exposta acima, mecanicista, patriarcal, de apoio e registro dos
funcionários passou para um campo de alavancagem estratégica que, junto de todo o resto da
organização, deve trabalhar em prol da estratégia empresarial. “O que se pode observar é que
a área de gestão de pessoas tem evoluído para acompanhar as constantes mudanças no modelo
empresarial e mesmo mundial” (MILDENBERGER, 2011, p. 9).
A própria publicação de trabalhos da área comprova uma maior atenção e busca por
melhores práticas nos Recursos Humanos. Fiuza, et al, 2010, avaliaram os estudos publicados
em periódicos científicos de nível superior (maior ou igual a Qualis B2) da área de
administração sob o tema de políticas de gestão de pessoas. Os autores expuseram que no
interstício de 2004 a 2008, a produção de artigos desta categoria apresentou uma aceleração
de produção em 2008 (último ano analisado), com um aumento de 23,3 em comparação com
o ano anterior. Também colocaram que os assuntos mais estudados da área foram:
1)Treinamento e Desenvolvimento; 2)Políticas de Gestão de Pessoal em geral; 3)Saúde e
Segurança no Trabalho; 4)Envolvimento; 5) Recrutamento e Seleção, 6)Remuneração;
7)Avaliação de desempenho e competências.
Apesar de continuar sendo uma atividade de apoio ao negócio das empresas, o RH
começa a ser visto como mais um potencial das organizações em meio à competitividade do
mundo atual. Isso porque as próprias pessoas deixaram de ser vistas pelo modo Taylorista de
trabalho e passaram a ser consideradas como uma vantagem competitiva das organizações.
“Saber administrar o conhecimento é crítico para o êxito e mesmo para a sobrevivência do
negócio da empresa e a maior parte do conhecimento das organizações está na mente das
pessoas que a compõe. (LACOMBE, 2005, p. 341).
Nestes novos papéis, muitas novas responsabilidades são atribuídas à área de Gestão
de Pessoas. Estudos como os de Jabbour e Santos, 2007; Nóbrega e Sá, 2010; Oliveira e
Oliveira, 2011; Homem e Tolfo, 2008; Lima e Braga, 2010 e Nunes, 2009; podem ser
exemplos das diversas combinações que podem haver de temas variados com a área de
Recursos Humanos, ou gestão de pessoas, de modo geral.
Melhor explicando, Jabbour e Santos, 2007, falam em seu trabalho do papel da gestão
de pessoas no desenvolvimento de produtos sustentáveis e afirma que cabe também à
administração de recursos humanos a concepção e execução de estratégias que almejem o
desenvolvimento de produtos sustentáveis, bem como que colaborem para uma gestão
ambiental proativa. Nóbrega e Sá, 2010, questionam se as práticas de recursos humanos
influenciam a valorização humana no trabalho e concluem que há práticas efetivas de RH nas
empresas, porém seus focos ainda não valorizam, especificamente o ser humano. E Oliveira e
Oliveira, 2011, se focam na gestão de RH e seus efeitos no desempenho organizacional a fim
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de verificar se há relação entre a gestão de recursos humanos e o desempenho da empresa,
observando, ao final do estudo, relação positiva entre estas duas variáveis.
Já, Homem e Tolfo, 2008 e Lima e Braga, 2010, direcionam seus estudos para uma
visão mais abrangente do recursos humanos ao tocarem em temas como a gestão internacional
de pessoas e no processo de repatriação de executivos brasileiros. Estes dois tipos de trabalho,
mais do que qualquer outro, mostram o caráter global que a área de RH tomou a partir de sua
evolução mostrada nesta presente pesquisa.
Pode-se pensar neste desenvolvimento apresentando a área de Recursos Humanos
como uma das responsável por alavancar as competências dos profissionais da organização,
bem como na dos próprios gestores, porque, como colocou Xavier, 2006 p 22-23, todos lidam
com pessoas, “porém o desafio maior está nas mãos daquele que exerce influência direta
sobre o colaborador”.
5. LIDERANÇA E RECURSOS HUMANOS
Nos últimos anos estão cada vez mais freqüente as pesquisas com o tema liderança,
pesquisadores, estudiosos, instituições de ensino e organizações empresariais, procuram
entender o que é a liderança. O número de artigos e livros relacionados ao tema vem se
multiplicando mês a mês. Dessa forma, entende-se que a liderança é um elemento de grande
importância no cotidiano das organizações. Para compreendermos melhor, se faz necessário
conhecermos como surgiu o tema e o que envolvia o processo de liderança.
O processo histórico do estudo da liderança aponta três grandes momentos, iniciados
nos anos 40 até atualmente, dominados por teorias que tentavam explicar o processo,
conforme demonstrado no Quadro 1. Na primeira época, o processo da liderança era
conceitualizado seguindo a base da teoria dos traços, essa teoria defendia que a liderança só
era exercida por quem tivesse os traços físicos, intelectuais, sociais e direcionados para tarefa,
pode-se observar que a liderança segundo a teoria dos traços, é considerada um somatório de
características pessoais (Vergara, 2003). Na segunda época as teorias comportamentais
buscavam responder as questões relacionadas a natureza da liderança, essa teoria buscou
identificar os tipos de comportamentos de maior impacto no aumento da eficácia do
desempenho dos seus seguidores. Na terceira e última época, surgiram as teorias
contingenciais que a figura do líder é deslocada para o fenômeno da liderança, ou seja, não
observa-se apenas o líder mais sim três aspectos importantes, o líder, os liderados e o contexto
da liderança.

Quadro 1 – Processo histórico dos estudos da Liderança.
Fonte: CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001 (p. 156)
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A liderança antes estudada e entendida como um traço de personalidade, ou seja,
característica inata ao indivíduo, hoje, começa a haver uma mudança nessa idéia, acreditandose que a liderança depende do aprendizado social do indivíduo e por conseqüência, pode ser
aperfeiçoada. Drucker (2003) afirma que a liderança é uma habilidade que pode e deve ser
aprendida e a personalidade de liderança, estilos e traços de liderança não existem.
Megginson, Mosley e Pietri (1998, 377) consideram que a liderança pode ser entendida como
um processo de influenciar as atividades individuais e grupais, no estabelecer e atingir as
metas. Para Kouzes e Posner (1994), a liderança é um conjunto reconhecível de habilidades e
práticas que estão disponíveis para todos e pode ser encontrado em qualquer parte, não apenas
nos níveis mais altos das organizações.
Abordagens mais recentes sobre a liderança enfatizam a necessidade de aprofundar o
conhecimento desse tema, considerando-a como um relacionamento, uma reciprocidade entre
líder e seguidores nos planos social, simbólico e cultural. Compreender o processo de
liderança em tais planos teóricos torna-se cada vez mais crucial para atualizá-lo em face das
transformações drásticas pelas quais vêm passando a administração e a vida nas organizações.
Enfim, qual a real ligação entre o Recursos Humanos e a Liderança? Podemos afirmar
que a forma de pensar e de agir da área de Recursos Humanos e da própria organização para
com ela evoluiu ao longo do tempo. A nova visão, hoje, de acordo com Carapajó e Lira
(2010), é que as pessoas não são apenas recursos da empresa, mas profissionais que tomam
decisões, empreendem e que “todos os profissionais que ocupam cargo de liderança são vistos
como gerentes de RH. (CARAPAJÓ e LIRA, 2010, P. 5).
As competências intrínsecas do Recursos Humanos, como conhecer, compreender,
divulgar a cultura organizacional, são fundamentais para um ambiente de trabalho com
profissionais eficazes, pois são ações estão diretamente ligadas ao perfeito andamento da
organização. O desafio do recursos humanos está intimamente ligado a tendência das pessoas
e organizações, de cada vez mais refletir e buscar o verdadeiro significado do papel que
representam. Para as organizações, amplia-se o foco no desempenho e a necessidade de
equilibrar e alinhar o meio ambiente, social e o mercado no qual a empresa está inserida. Para
as pessoas, focam-se mais a necessidade de encontrar identificação e satisfação com o
trabalho, aliando-se para contribuir a um bem maior. Segundo Motta (1999), na organização
atual, o homem não mais aceitará ser tratado como mera peça de uma engrenagem, vai querer
entender o sentido do seu trabalho, participar das decisões, dos lucros e resultados da
empresa, acima de tudo, contribuir para o objetivo maior da organização. Nesse sentido, os
gerentes, supervisores, chefes e gestores estão sendo incumbidos de maiores
responsabilidades, ou seja, recebem a atribuição de liderar as equipes, de fazer do seu
comportamento uma extensão do Recursos Humanos da organização.
Os líderes de equipes precisam compreender claramente e ter a capacidade de
disseminar comportamentos idéias para as diferentes situações e desafios que sua equipe
enfrentará. Sennete (1998) acredita que os novos ambientes organizacionais têm focado pela
flexibilidade e pela cooperação e tendem, conseqüentemente, a elevar a figura do líder,
realocando as responsabilidades do chefe com as ambigüidades do coach. Por exemplo, nas
empresas estruturadas no trabalho em equipe, onde as práticas internas são guiadas pelas
mudanças cambiantes no ambiente externo, os líderes se tornam figuras estrategicamente
importantes. As responsabilidades tradicionalmente conferidas aos cargos de chefia e
supervisão agora se encontram difusas no âmbito da equipe de trabalho (Davel, Rolland e
Tremblay, 2000) e no âmbito de um processo de produção mais flexível.
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A tendência que ocorre nas organizações é de que os líderes cada vez mais são
figurados como os pilares de grupos de trabalhos, cada vez mais exercem o papel de
influenciadores de suas equipes, criando e implantando padrões de comportamentos ideais a
se seguir. Nesse aumento de responsabilidades no qual o líder está inserido, o RH tem um
papel fundamental em duas frentes, primeiro desenvolvendo o profissional para tornar-se um
líder e na segunda frente apoiando o líder nessa fase de transformação de comportamento
junto a sua equipe.
O RH junto com o líder da equipe ou líder de um determinado deve identificar quais as
necessidades e competências que cada indivíduo precisa desenvolver, visando eficiência no
respectivo cargo e visando que a organização siga perfeitamente a demanda latente
atualmente, da produtividade, qualidade e inovação contínua. Como atingir essas
características? Uma das propostas poderia ser implantando o conceito de liderança criativa.
6. LIDERANÇA CRIATIVA
Com o advento da globalização os mercados estão cada vez mais disputados, exigindo
dos profissionais mudanças e transformações significativas de comportamento. As
organizações se vêem obrigadas, devido ao cenário em que estão inseridas, alterar as formas
de gerenciar pessoas. Pois é nelas que encontramos todo o potencial de desenvolvimento da
empresa. Milkovich e Boudreaux (2000) afirmam que os recursos humanos trazem o brilho da
criatividade para a organização, pois são eles que planejam, melhoram e produzem processos,
produtos e serviços, controlam a qualidade, utilizam e transformam os recursos. Sem recursos
intelectuais eficazes e competentes é impossível qualquer empresa atingir os objetivos.
Pelas transformações que estão ocorrendo nos mercados. Analisando também que a
administração de recursos humanos é uma área contingencial e situacional, que depende
diretamente das características do ambiente, negócio em que a organização está inserida,
cultura, mentalidade dos profissionais de RH entre outras tantas variáveis. Conclui-se que,
pensando estrategicamente, o foco das atenções atualmente da área de Recursos Humanos é
tornar os profissionais mais produtivos, criativos, motivados, seguidores da qualidade total.
Seguindo esse pensamento, profissional precisa mostrar efetiva contribuição na criação de
valor dentro da organização, a fim de justificar sua permanência no quadro funcional da
empresa.
Como desenvolver organizações competitivas, criando um ambiente de inovação
contínua, que ao ser atingido, contará com equipes altamente criativas. Para isso dependem de
líderes altamente criativos e visionários. Sugere-se o conceito de Liderança Criativa, criado
por Tudor Rickards e Susan Moger, esse modelo surgiu da bagagem trazida de anos de
experiência com estudos de modelos de solução de problemas e nos estudos de criatividade
em grupos. O termo liderança criativa nasceu no contexto da Escola de Negócios da
Universidade de Manchester – Inglaterra, nos estudos de pequenas e médias empresas, que
envolviam tarefas e objetivos não rotineiros, que, tipicamente, associavam-se à criação e ao
desenvolvimento de produtos. Para eles, o processo de liderança é voltado para a busca do
sucesso na inovação organizacional. Dessa idéia, surgiu o a proposta do modelo de liderança
criativa (LC).
Segundo os autores Rickards e Moger (2000), a liderança pode ser definida como um
processo onde é destacada a figura do líder como principal elemento de facilitação da
formação e alcance dos resultados de equipes, ainda segundo os autores o desempenho
criativo das equipes é realçado por intervenções do líder, o gestor atua como uma espécie de
facilitador fornecendo para equipe os procedimentos e protocolos para geração de novos
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outputs. Neste modelo subentende que o líder exerce papel relevante na superação de
barreiras encontradas na formação e desenvolvimento de equipes de trabalho.
Conceitualmente a liderança criativa, pode ser tratada como o comportamento que cria um
ambiente que possibilita a geração de novas idéias, troca de informações e desenvolvimento
de produtos e serviços inovadores. (RICKARDS E MOGER, 1999).
As propostas dos autores e idealizadores do modelo de liderança criativa tratam a
liderança como um processo que enfatiza a figura do líder como principal elemento facilitador
da formação e alcance dos resultados de equipes de trabalho. Consideram também que o
processo de liderança criativa é voltado para busca do sucesso da inovação organizacional.
Também, conforme Rickards e Moger (1999) o modelo propõe identificar quais as
condições que afetam o desenvolvimento de novos produtos e serviços. O Team Factor
Inventory - TFI mede o potencial para a Liderança Criativa dentro de equipes inovadoras e
empreendedoras e consiste em esforços recentes na construção de um novo modelo que
permite explorar os processos que contribuem para o alto desempenho de equipes envolvidas
com atividades inovadoras (RICKARDS & MOGER, 1999, 2000).
Rickards e Moger (2000) ao elaborarem o modelo da Liderança Criativa, apontaram a
existência de sete fatores que se evidenciam em equipes de alto desempenho criativo. Os
líderes devem desenvolver sua equipe para atingir o nível de maturidade de comportamento e
em paralelo, propiciar um ambiente de trabalho favorável para essas transformações. Os sete
fatores são: plataforma de entendimento; visão compartilhada; clima; resiliência; idéias
próprias; ativação em rede e aprendizado vindo da experiência, descrito no Quadro 2.
SETE FATORES DO TFI

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Plataforma de
Entendimento (PE)

Membros da equipe entendem e respeitam os pontos de vista uns
dos outros, a equipe compartilha conhecimentos, crenças e
convicções. Estes elementos constituem a plataforma de
entendimento, a partir da qual novas idéias se desenvolverão.

Visão Compartilhada (VC)

Membros da equipe compartilham senso de propósito e
responsabilidades que motivam e sustentam seu progresso e
conduz a visões poderosas e significativas.

Clima (CL)

Membros da equipe confiam uns nos outros e compartilham um
ambiente positivo e acolhedor para estimular a criatividade no
trabalho.

Idéias Próprias (IP)

As idéias a que são dadas mais atenção são aquelas percebidas
como voltadas ao comprometimento de toda a equipe. Uma
equipe criativa cria e sustenta novas e valorosas idéias de solução
de problemas relacionadas à tarefa, que virão a dar suporte às
necessidades de comportamento da própria equipe.

Resiliência (RE)

Membros da equipe são flexíveis com suas frustrações e
obstáculos, situações estas que são rapidamente superadas.

Ativação em Rede (AR)

Membros da equipe são bons em se comunicarem com pessoas de
fora da equipe, trocando idéias e oferecendo apoio mútuo.

Aprendizado vindo da
Experiência (AE)

Membros da equipe são orientados em direção ao aprendizado
vindo de suas próprias experiências, possibilitando, assim, o
crescimento, a mudança, a adaptação e a capacidade de resolver
problemas de forma criativa.

Quadro 2 – Os sete fatores do TFI
Fonte: Adaptado de Rickards, Chen e Moger (2001, p. 245)
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A área de Recursos Humanos como fator estratégico de uma organização, deve
desenvolver os líderes da organização, para que eles também possam desenvolver seus
liderados (junto com o RH), em todo o processo de aperfeiçoamento dos comportamentos
propostos ou utilizados no conceito de liderança criativa. A responsabilidade do RH e dos
líderes é muito grande, visto que devem dar todo apoio e acompanhar essa transformação
profissional do seu capital humano.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fazer parte de uma organização é mais um dos vários status que uma pessoa
desempenha em sua vida. É mais um lugar que a mesma ocupa e nele deixa e pega
impressões. E nisto entra a administração de recursos humanos de cada empresa ao buscar
atrair, selecionar, reter, ocupar, pagar, desenvolver e cuidar dos profissionais que dela fazem
parte e para ela buscam resultados. E mais: Com ela crescem mutuamente, empresa e
profissional, empregador e empregado, cada um atingindo seus objetivos.
Nesta relação o Recursos Humanos torna-se a locomotiva da manutenção,
sobrevivência e crescimento da organização como um todo. E ao longo do tempo apresentou
diferentes facetas de cumprir com suas responsabilidades.
De uma administração paternalista e centralizada ocupada com tarefas isoladas de
pessoal passou para um campo de maior responsabilidade com recrutamento, seleção, relação
com sindicatos, representando as organizações para, atualmente, estar alinhado à estratégia
maior da organização e, como área funcional, suas estratégias em sinergia com estratégias de
outras áreas funcionais fazem a estratégia da organização acontecer.
Dessa forma, fala-se, hoje, em gestão estratégica de Recursos Humanos por não mais
se resumir em responsabilidades em tarefas isoladas, perdidas, ou realizadas no improviso:
antes o contrário: uma gestão ordenada, com objetivos definidos e resultados devidamente
mensurados. E nesta gestão estratégica, não apenas o departamento de Recursos Humanos é
responsável pelas pessoas da empresa, mas todos os gestores que, em seus cotidianos,
trabalham com pessoas.
Então, formar, treinar e desenvolver líderes se tornou mais um objetivo do RH para
disseminar formas de gestão de pessoal aos gerentes e demais chefes de equipes. Além de um
objetivo, tornou-se também necessidade, pois as organizações clamam por profissionais mais
criativos, empreendedores, e isso depende muito do líder e seu comportamento. O conceito de
liderança criativa uma vez implantando na organização, ou se já exista aprimorado, tornará a
organização muito mais competitiva, além de tornar a empresa com poder de atração de
talentos, pois será sempre bem vista candidatos e muito bem avaliada pelos profissionais
internos.
REFERÊNCIAS
ANDRADE, Arnaldo Rosa. O incrementalismo lógico e a concepção emergente de
estratégias. Revista de Negócios, Blumenau, v.6, n.1, p.33-38, 2001;
ANDRADE, D. P. Empresa Humana ou Humano Empresa? GV Executivo. V. 10, n.1,
jan/jun, 2011;
CARAPAJÓ, A. B. de A.; LIRA, R. A. Consultoria Interna em Gestão de Pessoas: uma
estratégia viável para o administrador hospitalar. XXXIV EnANPAD – Encontro da Anpad,
Rio de Janeiro/RJ – 25 a 29 de setembro de 2010. Anais... Rio de Janeiro, 2010.
10

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3ª edição. São Paulo: Campus, 2009;
DAVEL, E. ROLLAND, D. TREMBLAY, D.-G. A nova distribuição de responsabilidades na
organização do trabalho em equipe em Quebec. In: III Congreso LatinoAmericano de
Sociología Del Trabajo (2000: Buenos Aires), Anales... Buenos Aires, 2000;
DRUCKER, Peter. Inovação e espírito empreendedor: prática e princípios. São Paulo:
Pioneira Thompson, 2003;
FISCHER, A. L. A continuação do modelo competitivo e gestão de pessoas no Brasil: um
estudo sobre as empresas consideradas exemplares. Tese de Doutorado – FEA/USP, São
Paulo, 1998;
FIUZA, G. D., et al. Políticas de Gestão de Pessoas: cenário dos estudos publicados nos
periódicos da área de administração. XXXIV EnANPAD – Encontro da ANPAD, Rio de
Janeiro/RJ – 25 a 29 de setembro de 2010. Anais... Rio de Janeiro, 2010.
GOMEZ, N. Conhecer para Liderar. Disponível em www.revistamelhor.com.br, ano 19, n.
287, out/2011 – revista oficial da Associação Brasileira de Recursos Humanos.
HOMEM, I. D.; TOLFO, S. da R. Prática de Gestão Internacional de Pessoas: compensação e
seleção de expatriados em uma multinacional brasileira. RAC-eletrônica. Curitiba, v. 2, n. 2,
p. 201-217, mai/ago.2008;
JABBOUR, C. J. C.; SANTOS, F. C. A. Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis: o papel
da gestão de pessoas. RAP. Rio de Janeiro, v. 41, n. 2, p. 283-307, mar/abr. 2007;
KOUZES, J.; POSNER, B.. Credibilidade: como conquistá-la e mantê-la perante clientes,
funcionários, colegas e público em geral. Rio de Janeiro: Campus, 1994;
LACOMBE, F. Recursos Humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005;
LACOMBE, B. M. B.; CHU, R. A. Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas: as abordagens
estratégica e institucional. RAE, São Paulo, v. 48, n. 1, p. 25-35, jan/mar. 2008;
LIMA, M. B.; BRAGA, B. M. Práticas de Recursos Humanos do Processo de Repatriação de
Executivos Brasileiros. RAC, Curitiba, v. 14, n. 6, p. 1031-1053, nov/dez. 2010;
MEGGINSON, L.; MOSLEY, D.; PIETRI, P.. Administração: conceitos e aplicações. 7 ed.
São Paulo: Habra, 1998;
MILDENBERGER, D. A evolução da área de Recursos Humanos frente ao ambiente de
mudanças organizacionais. Disponível em <www.administradores.com.br> de 23 de março de
2011. Acesso em 13 de fevereiro de 2012;
MOTTA, Paulo Roberto. Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar.
Rio de Janeiro: QualityMark, 1999;

11

NÓBREGA, F. de A.; SÁ, M. A. D. de. Práticas de Recursos Humanos e sua Influência na
Valorização Humana no Trabalho: realidade ou apenas discurso? XXXIV EnANPAD Encontro da ANPAD – Rio de Janeiro/RJ – 25 a 29 de setembro de 2010. Anais... Rio de
Janeiro, 2010.
OLIVEIRA, A. M. B. de; OLIVEIRA, A. J. de. Gestão de Recursos Humanos: uma
metanálise de seus efeitos sobre desempenho organizacional. RAC, Curitiba, v. 15, n. 4, p.
650-669, jul/ago.2011;
RICKARDS, T.; MOGER, S. Handbook for creative team leaders. Aldershot: Grower.
1999;
RICKARDS, T.; CHEN, M.; MOGER, S. Development of a self-report Instrument for
exploring team factor, leadership and performance relations. British Journal of
Management, Chichester, v. 12, n. 3, p. 243-250, 2001;
RICKARDS, T.; CHEN, M.; MOGER, S. Creative leadership processes in project team
development: an alternative to Tuckman's stage model. British Journal of Management,
11(4), 273-283, 2000;
SAMMARTINO, W. A integração do sistema de gestão de recursos humanos com as
estratégias organizacionais. Tese de Doutorado – USP, São Paulo, 2002;
SENNETT, R. The corrosion of character: the personal consequences of work in the new
capitalism. New York: Norton, 1998;
SOUZA, Caio Motta Luiz de. Entre o planejamento estratégico formal e informal: um estudo
de caso exploratório sobre a prática de estratégia nas organizações. RAC, Curitiba, v. 15, n. 5,
p. 855-876, set./out. 2011;
TANURE, B. EVANS, P.; CANÇADO, V. L. As Quatro Faces de RH: analisando a
performance da gestão de Recursos Humanos em empresas no Brasil. RAC, Curitiba, v. 14, n.
4, p.594-614, jul/ago, 2010;
TANURE, B.; EVANS, P.; PUCIK, V. A Gestão de Pessoas no Brasil: virtudes e pecados
capitais. Rio de Janeiro: Campus, 2007;
VERGARA, Sylvia C. Gestão de Pessoas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003;
WOOD JÚNIOR, T; TONELLI, M. J.; COOKE, B. Colonização e Neocolonização da gestão
de recursos humanos no Brasil (1950-2010). RAE, São Paulo, v. 51, n. 3, p. 232-243,
maio/jun. 2011;
WRIGTH, P.; MACMAHAN, G. Theoretical perspectives for strategic human resource
management. Journal of Management, v 18, n. 2, p. 295-311, 1992;
WRIGTH, P.; DUNFORD, B.; SNELL, S. Human resources and the resource based view of
the firm. Journal of Management, v. 27, n 2, p. 701-721, 2001;

12

