
RH das empresas perde tempo com burocracia 
 
A Hewitt Associates, uma das maiores consultorias em Recursos Humanos de atuação global, 
acaba de anunciar os resultados da Pesquisa Anual de Benefícios. Para a edição deste ano, a 
Hewitt Brasil ouviu 137 empresas de grande e médio portes, dos mais diferentes segmentos da 
economia. 
 
Um dado bastante relevante é o de que, embora as áreas de RH das grandes e médias 
corporações sejam cada dia mais cobradas para atuarem de forma alinhada ao business da 
empresa, contribuindo estrategicamente na obtenção dos resultados; o envolvimento das 
lideranças e gerências da área com atividades burocráticas e puramente operacionais é muito 
elevada. 
 
Benefícios é um dos serviços que têm absorvido mais de 35% do tempo das gerências deste 
setor; 40% do tempo de trabalho dos gerentes de benefícios também é dedicado às etapas 
rotineiras.  
 
"A leitura desses dados é de que, por um lado, as empresas ainda relutam em terceirizar o RH, 
preferindo desperdiçar seus talentos em processos que poderiam estar sendo administrados com 
maior capacidade tecnológica e menor custo por fornecedores competentes. Por outro, mais sério 
ainda, as equipes dessas empresas não estão tendo oportunidade de mostrar sua capacidade 
estratégica, já que estão soterradas pela burocracia do dia-a-dia", avalia Thais Blanco, consultora 
sênior da Hewitt Associates.  
 
Os custos com administração de planos de saúde continuam sendo os mais elevados na planilha 
de Benefícios das empresas, apresentando média de reajuste acima da inflação. A inclusão de 
maridos e companheiros nos planos de assistência médica de funcionárias avançou em relação ao 
ano passado. Os maridos já correspondem a 86% das assistências médicas disponíveis e os 
companheiros, 76%. " Temos um aumento significativo também na inclusão de companheiros 
homossexuais; o que demonstra uma maior disposição das empresas em exercer, de fato, um 
respeito à diversidade", acrescenta Thais Blanco. 
 
Segundo apurou a pesquisa, assistência médica, alimentação e seguro de vida permanecem como 
os benefícios mais concedidos no país. A incidência de programas como previdência 
complementar, assistência odontológica e promoção à saúde subiu, em média, 12 pontos 
percentuais quando comparados com os resultados do ano passado.  
 
A Hewitt apurou um acréscimo de 6 pontos percentuais em relação a 2004 no aspecto Programas 
de Promoção à Saúde. Estão compreendidos aqui os programas de prevenção e educação da 
população interna quanto à qualidade de vida, cuidados com a saúde, etc. E também algumas 
iniciativas que buscam o gerenciamento de grupos que têm perfil propenso a desenvolver doenças 
crônicas e o grupo daqueles que já as tem e precisam levar a sério algum tratamento, como os 
diabéticos, hipertensos, cardíacos e outros. 
 
- 44% das empresas participantes da pesquisa oferecem programas de educação aos usuários (o 
dobro em relação ao apontado em 2004). 
 
- 33% das participantes possuem programas de gerenciamento de doenças (48% a mais do que 
registrava 2004).  
 
- 51% das empresas consultadas não disponibilizam nenhum tipo de informação on line sobre os 
benefícios que pratica para o público interno 
 
- 47% não conta com nenhum software de gestão para esta área 
 



- embora ainda bastante tímido, o número de empresas que já pratica algum tipo de benefício 
flexível aumentou em 7 pontos percentuais.  
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