




diretor da área de Human Capital da
Watson no Brasil. Ele lembra que a
mesma pesquisa está em andamento
no país e os dados serão apresentados
durante o CONARH.

De acordo com a pesquisa ameri-
cana, 67% das empresas que têm um
processo formal de desdobramento
dos objetivos para seus funcionários
afirmaram que isso contribui efetiva-
mente para o sucesso do programa de
gestão de desempenho e 52% disse-
ram que ajudar os colaboradores a me-
lhorar sua performance teve um alto
impacto no resultado financeiro.

Para que um planejamento de su-
cessão seja efetivo, 86% das empresas
revelaram que um dos fatores críticos
é a articulação, por parte do RH, de
um business case mais intenso com a
cúpula administrativa. O estudo mos-
tra, ainda, que 74% das organizações
que contam com um planejamento de
sucessão para líderes de unidades de
negócio perceberam uma correlação de
alta performance nos resultados.

Em 41% das empresas ouvidas,
o "dono" do planejamento de suces-

são é o RH e em 21 % são os geren-
tes de linha. O interessante é que
43% dos entrevistados disseram
que, quando o processo é determi-
nado por esses gerentes, o progra-
ma apresenta uma baixa relação com
a performance financeira. Ainda
segundo o estudo, 59% perceberam
que a relação direta entre os objeti-
vos de comunicação e os corporati-
vos apresenta um impacto nos resul-
tados. "Esses dados mostram que os
programas de capital humano fazem
diferença. Mas vale ressaltar que,
para isso, é preciso ter elaboração e
implementação efetivas desses pro-
jetos", diz Siqueira.

Mais que o mercado
Mais duas provas de que investir

em gente dá retorno líquido e certo.
Segundo estudo da Frank Russell
Company, nos EUA, se alguém, en-
tre 1998 e 2005, mantivesse seu di-
nheiro investido apenas nas empre-
sas listadas como as melhores para
se trabalhar, entre as que estavam na
bolsa, vendendo as ações das que

Tolovi Júnior, do Great Place
to Work Institute: percepção
maior por parte dos dirigentes

saíam da lista e comprando das que
entravam no ranking, no final do pe-
ríodo teria um retorno de 14,75% ao
ano (vale lembrar que a taxa de juros
americana anual fica bem abaixo
desses valores, com média entre 5%
e 6% ao ano). Caso o mesmo investi-
dor optasse em manter seu dinheiro
aplicado nas empresas que figuravam
na primeira lista americana do Great
Place to Work Institute (GPTW), fei-
ta em 1998, ainda assim a situação
seria vantajosa: mesmo se elas saís-
sem do ranking, o investidor teria um
índice de 10,12% de retorno ao ano.

Esses números são maiores do que
a expectativa de retorno de investi-
mento em empresas da Standard &
Poors 500 (4,81%) e Russell 3000
(5,22%), consultorias especializadas
em aconselhamento de investimentos.

Aqui, o Great Place to Work Insti-
tute Brasil, em parceria com o Centro
de Estudos Financeiros da Fundação
Getulio Vargas, fez um levantamento
sobre o desempenho das ações das
empresas que estão na Bovespa e que
foram eleitas como as melhores para
se trabalhar. Se um indivíduo com-
prasse as ações delas, teria, no perío-
do de 2000 a 2005, duas vezes mais
rentabilidade do que quem optasse por
ações de outras empresas.

Que investir em pessoas é um bom
negócio, ninguém duvida. Pelo me-
nos entre a população de RH. José
Tolovi Júnior, presidente do GPTW
no Brasil, lembra que tem aumenta-
do o número de dirigentes que vêm
percebendo essa relação, como o pre-
sidente da Mastercard. "Eles perce-
bem que o retorno existe, até mesmo
para o bolso deles. Temos mostrado
com números, mas as pessoas vêem
isso no dia-a-dia", comenta.
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O fato de essa percepção estar dan-
do seus primeiros passos de forma
mais concreta deve-se, segundo Tolovi
Júnior, a uma onda mecanicista e
tecnológica. "Acredito que a grande
atenção à tecnologia tenha causado
sombra na importância das pessoas
nas empresas. Mesmo naquelas em
que há uma grande linha de produ-
ção, na qual cada colaborador tem de
apertar parafusos, ou nas que se
automatizaram, existe sempre a neces-
sidade de motivação, existe sempre o
elemento humano", explica.

Adriano Lima, vice-presidente de
RH da Mastercard Brasil, também
acredita que haja mais atenção do
mercado no que se refere ao retorno
dos investimentos em capital huma-
no. "Estamos saindo do discurso para
a prática. Isso é, também, um refle-
xo do envolvimento do RH no pla-
nejamento, muitas vezes capitanea-
do pelos principais líderes da empre-
sa, que vêem as pessoas como um dos
fatores para gerar resultados", diz.

Ele conta que, no passado, princi-
palmente nas companhias de capital

aberto, os investidores tomavam suas
decisões focando mais nos desempe-
nhos financeiros das empresas. Atual-
mente, no entanto, não é apenas esse
aspecto que pesa. O que deu certo on-
tem, pode não dar certo hoje ou ama-
nhã. Outros itens como capital de
clientes, capacidade de inovação, tec-
nologia e capital humano passaram a
ser levados em conta. "Isso faz com
que as empresas invistam mais em
capacitação, em programas de remu-
neração, em manter um bom clima e
em programas de sucessão. Esses fa-
tores são os valores futuros. E os lí-
deres estão vendo cada vez mais isso."

Bons resultados
Lima acredita que o desempenho

da Mastercard se deve a três aspec-
tos. "Um deles é a própria perfor-
mance da empresa, que vem crescen-
do. Isso gera nas pessoas um senti-
mento de auto-estima. Elas percebem
que a organização cresce e investe
nelas", conta. As práticas de RH são
outro fator. E o último é o clima de
respeito que existe na relação entre

organização e funcionário. "São ati-
tudes do dia-a-dia. Não adianta ter
uma boa política de RH, se o chefe
não dá bom-dia aos outros."

Na Mastercard, a equipe de Lima
não mede esforços para justificar os
investimentos em RH. "É preciso atrair
os melhores talentos e criar condições
para que permaneçam motivados e ali-
nhados com os objetivos do negócio",
diz o vice-presidente de RH. Nesse
sentido, a empresa parece ter feito bem
a lição de casa: em 2005, o índice de
turn over foi nulo. Outro sinal positi-
vo, na avaliação de Lima, surgiu a par-
tir de uma ação de counseling e coa-
ching, realizada com o apoio da con-
sultoria DBM: "Todos os participan-
tes manifestaram orgulho e satisfação
por fazer parte de uma equipe campeã",
lembra. "O projeto foi um convite para
traçar o plano de carreira, definindo
uma trajetória capaz de auxiliar na
concretização de metas pessoais, pro-
fissionais e empresariais, uma vez que
o alinhamento aos objetivos da com-
panhia permeou todo o processo."

Além de um índice zero em turn
over, a empresa contratou 14 novos
profissionais no ano passado e 41%
dos demais colaboradores realizaram
movimentações internas, em proces-
sos de desenvolvimento de carreira
e até de sucessão. "É o que permite
reter os talentos e gerar mais resulta-
dos adiante", conta Lima. "Somos
uma empresa de soluções e serviços
para o cliente. Investir em nossos
funcionários é gerar um atendimen-
to cada vez melhor e resultados na
mesma proporção", acrescenta.

De acordo com Valmir Marcatto,
diretor de RH da Dedic, empresa de
soluções em contact center, quanto
maior a necessidade de intervenção

Leite, da Royal & SunAlliance:
as empresas buscam competências
que geram resultados



humana na realização dos serviços de
uma companhia, maior deve ser o
investimento em pessoas. "Conside-
rando esse cenário, não titubeamos
em priorizar nossos investimentos no
capital humano. Em 2005, aplicamos
mais de 15 mil reais em treinamento
e na formação de colaboradores. Já
para este ano, o plano de negócios
da empresa contempla um aporte de
20 mil reais", afirma.

Independentemente de valores,
tal investimento deve vir acompa-
nhado de ferramentas para avaliar e
monitorar os resultados. "Esse pro-
cesso faz diferença nos resultados
da companhia, tendo em vista que
os colaboradores passam a ter, por
exemplo, remuneração e benefícios
diferenciados e maior interação com
os superiores no processo de avalia-
ção", explica Marcatto.

O executivo conta que a Dedic de-
senvolveu um sistema de avaliação
no qual o gestor analisa, mensal-
mente, a performance de seu subor-
dinado - que, ao alcançar as metas
previamente estabelecidas, recebe

uma recompensa financeira. "É im-
portante ressaltar que, nesse mode-
lo, todos têm a oportunidade de dis-
cutir, democraticamente, o resulta-
do da análise com seu superior ime-
diato", aponta Marcatto. "Além dis-
so, disponibilizamos aos colabora-
dores o chamado Portal de RH, no
qual todos acessam as mais diver-
sas informações sobre recursos hu-
manos; no caso dos gestores, fun-
ciona como uma ferramenta de
interação com o RH."

Mudança estratégica
Mas, como medir respostas que

nem sempre são 100% palpáveis,
possíveis de se traduzir em números?
Olhar para o vizinho, para observar
o que deu certo? Comparar com a
colheita alheia, para ver quem encheu
mais cestas? Indicadores como reten-
ção de talentos e mensuração de re-
sultados em gestão de pessoas de
uma empresa são muito úteis como
referência - fonte de inspiração -
para outra companhia. Mas não po-
dem ser apenas copiados, transplan-

tados de um lugar para outro. Pois
tais indicadores devem ter relação
direta com as demandas dos funcio-
nários e a realidade da organização.

Marcatto avaliza a personalização:
"Nossa maior dificuldade e, ao mes-
mo tempo, melhor solução, foi não
'importar' algum modelo de medi-
ção, mas desenvolvê-lo em conjunto
com as demais áreas da empresa. Isso
trouxe maturidade e comprometi-
mento, não apenas do RH, mas de
toda a companhia."

Se, para Tolovi Júnior, vem cres-
cendo a percepção de que investir
em pessoas dá retorno, para Mar-
celo Leite, superintendente de RH
da Royal & SunAlliance Seguros,
do Rio de Janeiro, o que tem mu-
dado mais é a relação custo-bene-
fício nesse investimento.

Leite conta que, no passado, o RH
era visto apenas como um centro de
despesas, que usava seu orçamento
para cobrir os custos de operações bu-
rocráticas. Com o passar do tempo, a
área foi ganhando destaque, seus pro-
fissionais foram se valorizando e a
importância desse novo setor para o
desenvolvimento da organização fi-
cou mais evidente. "As empresas bus-
cam resultados, buscam competên-
cias que geram esses resultados. Al-
gumas pessoas já apresentam essas
características, outras não. Assim, in-
vestir nessa capacitação é essencial.
Hoje, o RH é uma área de apoio para
captar e desenvolver os melhores ta-
lentos", diz o superintendente.

Nos últimos dois anos, a área de
RH da Royal & SunAlliance passou
por uma reformulação, com mudan-
ças políticas, estruturais e proces-
suais. O objetivo era posicionar a área
de forma estratégica, tornando-a par-
ceira dos negócios da empresa. Para
isso, foram implementadas ações re-
lacionadas à gestão de pessoas, como
ferramentas de planejamento de ob-
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, ano 14, n. 225, p. 70-78, ago. 2006.




