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variável", observa Jorge Viani, geren-
te do Hay Information Services, a
área de serviços de informação da
consultoria Hay Group. "Todas as
empresas de ponta hoje adotam a re-
muneração variável como parte de
sua estratégia", concorda Joaquim
Patto, executivo da área de Human
Capital da consultoria Mercer.

Mas uma pesquisa recente da IBM
Business Consulting Services levan-
tou um questionamento sobre como
o sistema é aplicado no próprio setor
encarregado de implementá-lo, isto
é, o RH. De acordo com o levanta-
mento, que ouviu mais de 300 exe-
cutivos de RH (dentre os quais, 16%
latino-americanos), os planos de re-
muneração desses profissionais
freqüentemente não incorporam as
avaliações de desempenho dos em-
pregados. Segundo a IBM, quase

dois terços das empresas consultadas
informaram que as recompensas de
sua equipe de RH não estavam vin-
culadas ao desempenho geral da área.

"Não é que o RH não tenha uma
avaliação de resultados para men-
surar seu desempenho", explica An-
tônio Salvador, consultor da IBM
e especialista em gestão de capital
humano. "A questão é o que está
sendo mensurado. Hoje em dia, o
executivo implementa um progra-
ma de treinamento, por exemplo, e
recebe um bônus apenas por isso,
sem que se saiba se o treinamento
cumpriu seus objetivos."

Um dos resultados perversos des-
sa falha é que, conforme indicou a
pesquisa, poucas empresas medem a
efetividade de seus treinamentos, que
talvez nem estejam contribuindo para
aumentar sua competitividade. De

fato, menos da metade das organiza-
ções consultadas mede o impacto de
tais programas sobre o negócio, e
menos de um terço avalia o retorno
desse investimento.

Para Antônio Salvador, a raiz do
problema é que o executivo de RH
tem sido avaliado mais pelos meios
do que pelos fins. "Os meios tam-
bém são importantes, mas é preciso
que o profissional seja avaliado tan-
to pelos resultados das políticas de
RH que ele implementa quanto pela
qualidade dos meios que utiliza." O
consultor cita ainda outro exemplo:
não adianta bater as metas de vendas
e ter um turnover de 100% da equi-
pe, com funcionários desmotivados
e um clima desagradável. Essa ques-
tão remete a um debate mais amplo,
sobre como avaliar o trabalho do RH
e sobre seu papel nas empresas.
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Mas quais os indicadores ade-
quados para essa avaliação? "Em
algumas áreas, como a de tec-
nologia da informação, a finan-
ceira e o RH, a definição dos in-
dicadores é mais difícil", reco-
nhece Jorge Viani. No RH, cos-
tumam ser utilizados o número
de processos trabalhistas, o cus-
to da folha de pagamento, a
rotatividade do pessoal, a avalia-
ção do clima organizacional, a
redução do absenteísmo, entre
outros. Há empresas que consi-
deram até o número de promo-
ções ocorridas durante o ano, a
quantidade de participantes e o
número de horas dos treinamen-
tos. Um dos itens mais relevan-
tes é o controle de custos: cada
vez mais se exige do RH o es-
trito cumprimento dos seus li-
mites orçamentários.

"A cultura de cada empresa é
que vai determinar quais são os
indicadores adequados", comen-
ta Antônio Salvador, da IBM.
Mas uma avaliação consistente
deve abranger todo o processo de tra-
balho, por meio de um bom planeja-
mento. "É importante começar pela
ponta, em vez de avaliar só no fim do
ano e apenas conferir se as metas fo-
ram cumpridas", afirma Salvador.

Segundo Joaquim Patto, as estra-
tégias de remuneração variável atual-
mente adotadas pelas empresas estão
assentadas em três grandes pilares:

1) o desempenho da empresa, me-
dido por indicadores quantitativos
(faturamento, evolução do market
share, produção, vendas etc.);

2) o desempenho de cada área,
tanto no que se refere à execução dos
projetos quanto ao cumprimento da
previsão de despesas; e

3) o desempenho individual, ava-
liado por meio de indicadores quan-
titativos e qualitativos.

"Existem competências institu-
cionais, que são exigidas de todos os
funcionários, e competências fun-
cionais, que são específicas de cada
área", lembra Patto.

A Schering do Brasil, companhia do
ramo farmacêutico de origem alemã,
definiu dez competências institucio-
nais que são exigidas de todos os seus
funcionários. A liderança de equipes,
a construção de bons relacionamentos
e a capacidade de influenciar os cole-
gas são algumas delas. Como empresa
global, presente em 140 países com
cerca de 26 mil funcionários, a Schering
também busca profissionais que tenham
a flexibilidade necessária para atuar em
diferentes contextos. Trata-se de uma
competência que acaba permeando os
treinamentos e as avaliações de desem-
penhos de seus funcionários.

Wilma, da Schering do Brasil:
feedback dos participantes
e prazo de execução

"Procuramos desenvolver o
líder para atuar em todas as
áreas da organização, pensan-
do, inclusive, na possibilida-
de de a pessoa vir a trabalhar
em outros países", diz Wilma
Petrini, gerente de desenvol-
vimento de recursos humanos
da Schering do Brasil.

Há cerca de quatro anos, a
empresa estabeleceu para todos
os seus gerentes o Programa de
Avaliação de Desempenho
(PAD), que une a avaliação des-
sas competências à verificação
do cumprimento das metas da
organização, dos departamentos
e de cada um dos gerentes. O re-
sultado da avaliação determina
o valor da bonificação que eles
recebem. "Esse instrumento de
avaliação mescla aspectos rela-
cionados aos objetivos da em-
presa e do departamento com as-

pectos ligados ao comportamento dos
colaboradores", destaca a gerente. Além
do PAD, em que são avaliados pelos seus
superiores imediatos, os gerentes ainda
serão submetidos ao exame de seus pa-
res e de suas equipes na avaliação 360°
que está em implantação na empresa.
Futuramente esse processo vai se esten-
der a todos os funcionários.

Wilma explica que, para o RH, as
metas departamentais atualmente in-
cluem a própria realização do PAD,
a implementação do programa de
preparação para a aposentadoria e a
implantação de um programa de ava-
liação 360°, entre outras. Em cada
uma dessas atividades, avaliam-se as-
pectos como o prazo de execução, o
percentual de participação dos fun-
cionários, a aceitação do programa e
o feedback dos participantes.
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Para Luís Volpon, gerente executi-
vo de outsourcing de RH da Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC), o as-
pecto mais importante na avaliação do
desempenho do RH é que os indica-
dores para essa avaliação estejam ali-
nhados com a estratégia do negócio.
"Isso pode parecer óbvio, mas nem
sempre acontece", afirma Volpon. "O
gestor de RH deve se perguntar o que
pode fazer para o crescimento susten-
tável da empresa", aconselha.

"Se o principal objetivo da orga-
nização é aumentar sua participação
de mercado, por exemplo, o RH deve
ser avaliado por sua contribuição para
isso", completa Antônio Salvador.
Seguindo esse raciocínio, as empre-
sas podem incluir o custo da folha
de pagamento entre as medidas do
desempenho do RH, na tentativa de
evitar que a negociação salarial pre-
judique o balanço. "Não se trata de
cortar custos, demitir etc., mas de
avaliar em que medida a negociação
salarial contribuiu para se alcançar o
resultado esperado", explica Jorge
Viani, do Hay Group,

Salvador considera que esse tipo de
avaliação de desempenho requer "uma
mudança de cultura, de postura e de
perfil do RH", que terá de estar mais
antenado com o negócio, inserindo-se
em todas as áreas da empresa, ao mes-
mo tempo em que se distancia das
questões burocráticas do cotidiano. "O
profissional que não conseguir isso,
não chegará a lugar algum", sentencia
Joaquim Parto, da Mercer. Os que con-
seguem acabam fazendo com que os
objetivos do RH também sejam com-
partilhados pelas demais áreas.

A retenção de talentos, por exem-
plo, pode ser um dos indicadores a
entrar no cálculo da remuneração va-

Volpon, da PwC: modelos
atuais de recompensas não
estimulam a mudança de atitudes

30 Melhor • Janeiro 2006



riável do executivo de RH. "Mas esse
deve ser um objetivo compartilhado
por todas as áreas", opina Patto. Tal-
vez, por isso, apenas um terço dos
profissionais de RH que responde-
ram à pesquisa da IBM informou se-
rem recompensados pelo crescimen-
to do número de profissionais alta-
mente qualificados e menos de um
terço era avaliado de acordo com a
retenção de tais profissionais.

Um dado mais preocupante é que,
segundo essa mesma pesquisa, os
executivos de RH, em geral, não con-
seguem estabelecer quais profissio-
nais têm um papel fundamental para
a estratégia de negócio. Daí a inefi-
ciência dos investimentos em
contratação e treinamento. "Histori-
camente, o RH nunca foi preparado
para se preocupar com o negócio",
aponta Volpon. "A área sempre teve
um enfoque muito burocrático."

Para superar tal problema, além de
fazer com que os gestores de RH se-
jam avaliados tanto pelos meios quan-
to pelos fins, como sugere Antônio
Salvador, é preciso que os fins este-
jam fortemente ligados aos objetivos
de toda a empresa. Na pesquisa da
IBM, menos da metade dos executi-
vos de RH afirmou que sua empresa
está adequadamente equipada para res-
ponder às prioridades de crescimento
estabelecidas pelo CEO. "Há uma la-
cuna entre a cultura organizacional
atual e futura que deve ser reduzida
para que os objetivos estratégicos da
empresa possam ser atingidos", co-
mentou um executivo de RH latino-
americano no estudo da IBM.

A avaliação de desempenho pode
ser uma boa ferramenta para ex-
plicitar a ligação entre os objetivos
da empresa e as metas do RH. "Se o
profissional dessa área usa a maior
parte do seu tempo em questões ope-
racionais, ele será avaliado por ques-
tões operacionais", diz Salvador.

"Mas se ele usar esse tempo com
questões estratégicas, será avaliado
por questões estratégicas."

É preciso cuidado, porém, ao re-
lacionar a avaliação de desempenho
à remuneração do profissional. Até
porque, segundo Luís Volpon, a
questão de como avaliar o RH não
se resume aos indicadores. "O pro-
blema é mais de comportamento do
que de métricas de desempenho",
observa. Na Schering do Brasil, por

temas de remuneração variável e os
instrumentos que os acompanham
(avaliações de desempenho, incenti-
vos pelo cumprimento de metas etc.)
pouco podem contribuir para a evo-
lução do RH em direção a um en-
foque estratégico. "Recompensas e
punições são os dois lados de uma
mesma moeda, e são manipuladoras",
afirma o executivo da PwC. Ele com-
para esses sistemas de remuneração
variável, prêmios e gratificações por

exemplo, o Programa de Avaliação
de Desempenho interfere apenas
sobre a parte variável da remunera-
ção, isto é, sobre a bonificação anual
que é paga aos gerentes.

Além dos indicadores, Volpon
aponta outros dois aspectos que inter-
ferem na avaliação do desempenho:
as metas e os incentivos para alcançá-
las. "As primeiras nem sempre são
muito negociadas, e as empresas
muitas vezes acabam estabelecendo
metas muito arrojadas, que o fun-
cionário não tem como atingir."

Já os incentivos podem alterar ape-
nas os resultados do trabalho, mas
não os conceitos. "Os modelos atuais
de recompensas não estimulam a
mudança de atitudes", avalia Volpon.
Sob esse ponto de vista, alguns sis-

desempenho aos estímulos que os
cientistas oferecem aos ratos de labo-
ratório. "O ratinho até vai mudar de
comportamento, mas só porque quer
ganhar a cenoura", provoca. No fim
das contas, diz ele, tais programas
acabam revelando mais sobre quem
avalia do que sobre quem é avaliado.

Para evitar essa armadilha, dizem
os consultores, o RH deve avaliar pri-
meiramente os indicadores usados
para medir o seu próprio desempe-
nho, e observar se o que está sendo
medido não é apenas o cumprimento
de tarefas. Depois, é preciso verificar
se os objetivos do RH estão de acordo
com a estratégia da empresa. Por fim,
vale a pena ver se os bônus e as grati-
ficações não estão servindo apenas
como a "cenoura do ratinho".
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