
Ativo essencial
Os contadores ainda não descobriram como lançar o capital humano no balanço
patrimonial das empresas, mas isso não significa que ele não seja um ativo. Eis
uma visão de como algumas instituições consideram os dólares que investem
em treinamento de pessoal, l Por Lesley Kump l TRADUÇÃO DOROTHÉA GARCIA

N
ão se encontram dados palpá-
veis em relação ao que as empre-
sas gastam treinando seus fun-
cionários, ou o impacto que esse

investimento produz em seus resultados
finais, desmembrados em seus relató-
rios de lucros e perdas ou nas notas de
pé de página desses documentos.

Isso é uma pena, já que o capital hu-
mano deveria ser tão importante quan-
to o capital investido em um forno ou
esteira transportadora

Na nossa série denominada Além do
Balanço Patrimonial, que visa uma par-
te do desempenho corporativo em geral
não observado pelos analistas da bolsa,
levamos em consideração o treinamen-
to do funcionário. Nosso objeto de pes-
quisa é a Best Buy, a empresa de varejo
do setor de utensílios domésticos e pro-
dutos eletrônicos para consumo, com
vendas de US$ 29 bilhões.

Há cinco anos, os gerentes da Best
Buy concluíram que um enorme volu-

me de clientes em potencial saía de suas
lojas de mãos vazias, porque seus ven-
dedores não sabiam explicar com deta-
lhes e conhecimento as funções dos ar-
tigos expostos nas vitrines. Será que es-
ta videocâmara se adapta àquele pro-
grama de videoeditoração? Qual alto-
falante vai com aquela tela de plasma?
Como se maneja o controle remoto? So-
lução: treinamento para os novos ven-
dedores. Em relação às vendas, a Best
Buy atualmente gasta mais com treina-



mento de pessoal do que qualquer ou-
tra empresa de varejo. Em 2005 aumen-
tou as despesas com treinamento de
empregados para 5% de sua folha de
pagamento, frente aos 4,1% anteriores.

No primeiro dia de trabalho em uma
das 759 lojas da Best Buy, um vendedor
ou vendedora recebe uma aula de qua-
tro horas focalizada nas metas da em-
presa, como se enquadrar dentro da for-
ça de vendas, e as regras básicas para sa-
tisfazer o cliente. No mês seguinte vem
um curso de 12 horas de treinamento
baseado na internet, que inclui mais en-
sinamentos sobre a interação com o
cliente, e muitos outros sobre os produ-
tos que o funcioná-
rio irá vender. Os
vendedores preci-
sam passar em uma
prova sobre cada
segmento do curso.

Finda a etapa de
aprendizado teóri-
co, o novo vende-
dor passa a seguir
como uma sombra
um colega expe-
riente, até ser con-
siderado apto a agir
sozinho. Em segui-
da, os empregados
devem assistir
mensalmente a
uma série de aulas
de treinamento so-
bre os produtos, a
fim de se manterem
atualizados quanto
aos modelos mais
recentes de iPod ou
Xbox, mesmo que
tais produtos não
sejam específicos
de seu departa-
mento. A idéia é de
vendas cruzadas.

Os clientes nem
sempre têm certeza
de como um pro-

duto funciona ou qual se adapta melhor
às suas necessidades. Os empregados da
Best Buy são treinados para demonstrar
aos clientes novas maneiras de utilizar os
artigos. Por exemplo, um consumidor
que sai para comprar um Apple iPod po-
de estar pensando apenas em um equi-
pamento portátil, sem perceber que
também pode ser usado como estéreo
ou para exibir filmes. O treinamento vi-
sa demonstrar como uma tecnologia
pode ser empregada para uma série de
atribuições. "Uma quantidade enorme
de estabelecimentos vendem o mesmo
que nós", disse Shawn Score, vice-presi-
dente sênior de desenvolvimento de

vendas. "O que nos torna diferentes é o
fato de podermos conversar com os
clientes na linguagem que entendem.
Produtos e soluções são complexos, mas
saber colocá-los em funcionamento,
usando uma linguagem de fácil com-
preensão para os consumidores, faz uma
grande diferença."

Segundo a publicação comercial
Training, a Best Buy também atua mui-
to bem ao burilar líderes surgidos de
seu quadro de pessoal. Possui um pro-
grama de seis semanas para identifi-
car líderes assim que ingressam na
empresa, e acelerar seu desenvolvi-
mento em cargos gerenciais, fazendo-
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os trabalharem em pequenos grupos
para solucionar problemas reais da
companhia. Para os que buscam in-
gressar no nível gerencial pela primei-
ra vez, a Best Buy também fornece um
programa de treinamento de quatro
semanas com um treinador especial
para uma determinada área, e para
oportunidades de crescimento me-
diante o acompanhamento de funcio-
nários experientes.

Em uma nova loja inaugurada em
Manhattan em abril, 34 de seus 160
empregados já começaram a subir na
empresa. A loja tem um "mural pro-
mocional" para reconhecer esse tipo
de funcionário, pois a Best Buy acredi-
ta que o desenvolvimento da lideran-
ça nasce do reconhecimento das qua-
lidades pessoais.

Uma de suas estratégias mais conhe-
cidas é a dos gurus de PCs — também
conhecida como Esquadrão dos Ratos
de Computador —, originária de uma
firma independente que foi comprada
pela Best Buy em 2002. Esses 11 mil
"agentes" em princípio são capazes de
resolver todo e qualquer problema que
possa atacar um computador pessoal, e
no momento estão espalhados em to-
das as lojas da Best Buy nos EUA e Ca-
nadá. Estão à disposição 24 horas por
dia para dar suporte aos clientes em suas
residências. O serviço básico de insta-
lação custa US$ 129. Para se tornar um
agente, o funcionário precisa ter um cer-
tificado A+ do programa de linguagem,
porém deve passar pelo mesmo treina-
mento como qualquer outro emprega-
do. Os que são chamados nas residências

dos clientes são os "agentes duplos"; de-
vem passar por um curso e exames mui-
to mais difíceis que os de seus colegas
que ficam apenas nas lojas. Os agentes
duplos estão qualificados para sugerir
equipamentos e componentes diferen-
tes, a fim de que os clientes aproveitem
ao máximo seus PCs.

Talvez a Best Buy ficasse mais rica se
utilizasse esse dinheiro com treinamen-
to para premiar acionistas, aumentan-
do seu dividendo de 0,6% ou recom-
prando ações. Mas é difícil argumentar
diante dos resultados da empresa. A mé-
dia de crescimento das vendas foi de
17% nos últimos cinco anos, e atual-
mente gera US$ 897 mil em vendas por
empregado, contra US$ 235 mil para a
Circuit City. Durante os últimos cinco
anos, as ações da Best Buy subiram.
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