
EXCEPCIONAIS, MEDI
Classificar os
funcionários por
desempenho é
arriscado e complexo.
Até mesmo a GE está
revendo o sistema que
ajudou a popularizar
Ana Luíza Herzog

A FÓRMULA CONSAGRADA E ARDO-
rosarnente defendida por Jack
Welch, ex-presidente da Gene-
ral Electric, para definir quais

funcionários merecem promoções e quais
devem ir para o olho da rua — a chama-
da classificação por desempenho — co-
meçou a ser colocada em xeque por com-
panhias multinacionais e suas subsidiárias
no Brasil nos últimos meses, O sistema—
que enquadra as pessoas em categorias co-
mo "A", "B" ou "C" ou as rotula com ad-
jetivos corno "excepcionais", "medianos"
ou "medíocres", de acordo com os resul-
tados que alcançaram ao longo do ano —
mostrou ser mais uma daquelas práticas
de recursos humanos que parecem ótimas
na teoria, mas exigem extremo cuidado na
hora de ser implementadas. Prova disso é
que a própria GE, que popularizou o mé-
todo no mundo todo, está agora revendo
sua metodologia. Numa pesquisa da con-
sultoria americana Novations Group com
mais de 200 diretores de recursos huma-
nos de grandes empresas, os entrevistados
afirmaram que os rankings podem ser pe-
rigosos para o engajamento e a produtivi-
dade. Eles contribuiriam para acirrar a
competição nas equipes, suscitai' descon-
fiança em relação ao julgamento dos che-
fes e minar o moral daqueles com desem-
penho insatisfatório. Não se trata de pura
e simplesmente eliminar as classificações
por desempenho. Elas continuam neces-
sárias em modelos baseados na meritocra-
cía. A discussão, hoje, é como fazê-las de
forma mais adequada.

"Poucas empresas sabem usar a classi-

Jeffrey Immelt, presidente da GE, em reunião com funcionários: mais flexibilidade para

ficação corretamente", afirma Fátima Mar-
ques, diretora-geral da consultoria de re-
cursos humanos Hay no Brasil. "Em mui-
tos casos, o problema é o despreparo dos
executivos, que falham em avaliar bem os
subordinados, acompanhar seu desempe-
nho e dar feedback." Na GE, o sistema es-
tá passando por uma flexibilização. A em-
presa não apenas classifica os funcioná-
rios em A, B ou C como também estabe-
lece percentuais rígidos para o número de
pessoas que devem ser colocadas em ca-
da grupo — 20%, 70% e 10%, respecti-
vamente. Esse ranking forçado evita, se-
gundo os especialistas, que os executivos
sejam condescendentes com seus subor-
dinados e coloquem todos no grupo dos
melhores. É exatamente nesse ponto que
a GE está fazendo mudanças. Os percen-
tuais continuam valendo, mas os chefes

estão ganhando mais liberdade para en-
caixar mais pessoas no topo do ranking.

No Brasil, a subsidiária da seguradora
americana MetLife utiliza o ranking for-
çado há cerca de dois anos. "No primeiro
ano, as pessoas ainda não estavam devida-
mente preparadas e as reuniões de classi-
ficação eram longas e exaustivas", afirma
Cintia Ferreira, diretora de recursos huma-
nos da empresa. "Todos iam para a discus-
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aumentar o grupo dos melhores

são decididos a defender seu time." Para
contornar o problema, a MetLife — que
classifica seus funcionários numa escala
de l a 5 — instituiu um sistema no qual o
executivo faz, primeiro, uma avaliação de
sua área. Depois tem de validá-la num co-
mitê formado por colegas do mesmo nível
hierárquico, com a mediação de um pro-
fissional de recursos humanos. Na Telefô-
nica, o processo é semelhante, com a dife-

Equipe da Bosch; métodos para amenizar a competição gerada pelo ranking

rença de que o papel de mediador cabe a
um executivo mais alto na hierarquia.

Um dos riscos do ranking é estigmati-
zar os funcionários de pior desempenho.
O aconselhável, nesse caso, é deixar cla-
ro para o profissional que ele será ajuda-
do a melhorar e estabelecer critérios trans-
parentes para a classificação. "Buscamos
reforçar que o enquadramento é transitó-
rio e pode mudar no ano seguinte", afir-
ma Françoise Trapenard, vice-presidente
de recursos humanos da Telefônica. O di-
retor de marketing operacional Paulo Mes-
quita chegou à Telefônica no final de 2000.
Em sua primeira avaliação, levou um sus-
to. Embora tivesse recebido elogios do
chefe e de subordinados, acabou classifi-
cado como "ranking 3" ao ter seu desem-
penho comparado com o dos outros dire-

tores (a classificação na Telefônica é 1,2
e 3 — do melhor para o pior). De lá para
cá, Mesquita conseguiu sair do limbo e su-
bir para o nível 2. Na última avaliação,
quase chegou ao topo. Dessa vez, porém,
ele diz que não foi surpreendido com o re-
sultado porque sabia que o critério usado,
caso houvesse empate entre diretores, se-
ria o índice de satisfação dos clientes e dos
funcionários da área. "Eu precisava de 77%
de satisfação entre meus subordinados pa-
ra chegar lá", afirma. "Consegui 76,7%."

Outro efeito colateral do método é a
competição gerada entre os funcionários.
"Ela é inevitável, mas é possível amenizá-
la atrelando a avaliação de desempenho e
a remuneração variável a metas por equi-
pes", afirma Edson Grottoli, diretor de re-
cursos humanos da Bosch para a Améri-
ca Latina. A empresta faz a classificação,
mas não estabelece percentuais para cada
categoria de desempenho. "A percepção
de quem é bom ou ruim existe naturalmen-
te em qualquer organização", afirma Car-
io Hauschild, diretor da Hewitt, uma das
maiores consultorias mundiais em recur-
sos humanos. "Estabelecer sistemas para
formalizá-la, mesmo que seja complexo,
ainda é a melhor política." •
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