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O foco exclusivo na busca e no cultivo de
talentos de primeira é um erro. O melhor é
identificar primeiro os postos cruciais para
a estratégia e, em seguida, investir despro-
porcionalmente para garantir que a gente
certa — e com a missão certa — ocupe
esses postos.

UMA GRANDE FORÇA DE TRABALHO é feita de

grandes indivíduos. É intuitivamente óbvio,
certo? E não é de estranhar, portanto, que
tanta empresa tenha dedicado tanta ener-
gia nos últimos anos para encontrar, desen-
volver e reter o que muita gente chama de
"jogador A". Empresas como GE, IBM e
Microsoft (veja, nesta mesma edição, "Um
líder é portátil?") possuem, todas, sistemas
azeitados para administrar e motivar o pes-
soal de alto desempenho e de alto potencial
— e para se livrar de quem é medíocre. É
uma filosofia endossada por muitos gurus
da gestão: Larry Bossidy, no best-seller Exe-
cução, chama essa espécie de diferenciação
entre funcionários de "o segredo para de-
senvolver uma cultura de desempenho".
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Só que focar exclusivamente o jogador A é colocar,
por assim dizer, o boi à frente do carro. Um indivíduo de
alto desempenho não vai somar muito valor à organi-
zação se estiver puxando, com rapidez e destreza, um
carro que não vai para o mercado. Só vai ser eficaz se es-
tiver arreado ao carro certo; ou seja, envolvido num tra-
balho essencial para a estratégia da empresa. Isso
também pode soar óbvio. Mas é incrível o pequeno nú-
mero de empresas que faz o trabalho sistemático de
identificar a posição A estrategicamente importante
para, então, buscar o jogador A que deveria ocupá-la.
Um número ainda menor de empresas administra as po-
sições A de modo que o jogador A possa exibir o desem-
penho A exigido em papéis assim cruciais.

Embora seja comum achar que a empresa com o maior
exército de talentos triunfará, somos da opinião de que,
diante dos recursos financeiros e administrativos exigidos
para atrair, selecionar, cultivar e reter gente brilhante, é
simplesmente impossível ter jogadores A em todas as po-
sições. Nossa crença é que vence a empresa com o talento
certo. Logo, a empresa deve adotar uma abordagem de
carteira à gestão da forca de trabalho, instalando os gran-
des talentos em posições estratégicas, gente de bom de-
sempenho em posições de apoio e eliminando quem é
insatisfatório e postos que não agregam valor.

Com essa finalidade, apresentamos aqui um método
inspirado na experiência de várias empresas que vêm
adotando com sucesso essa abordagem à gestão de re-
cursos humanos (trabalhamos com algumas delas em
nossa pesquisa ou consultoria). Uma coisa a ter em
mente é que a eficaz gestão de suas posições A requer
uma gestão igualmente inteligente das posições B e C.

Identifique suas posições A
Em geral, há dois jeitos de calcular o valor relativo de um
posto numa organização. Profissionais de recursos hu-
manos costumam avaliar o nível de qualificação, esforço
e responsabilidade que o cargo exige, além das condições
de trabalho. Sob tal perspectiva, as posições mais impor-
tantes são aquelas ocupadas pelo pessoal mais qualifi-
cado, mais esforçado, com a maior carga de responsabili-
dade, atuando no mais desafiante dos ambientes.

Já economistas acreditam, em geral, que o salário do
indivíduo reflete o valor que ele agrega à empresa e a
relativa escassez de sua qualificação no mercado de tra-
balho. Logo, os postos mais importantes são aqueles
ocupados por quem tem os maiores contracheques. O
problema é que essas duas abordagens se limitam a
apontar que postos a empresa atualmente considera os

mais importantes — e não aqueles que de fato são. Para
isso, o certo é raciocinar a partir da estratégia, e não re-
troceder com base no organograma ou nos esquemas de
remuneração da empresa.

Daí nossa crença de que as duas características deter-
minantes de uma posição A são, primeiro (e como seria
de supor), sua desproporcional importância para a capa-
cidade da empresa de executar algum aspecto de sua es-
tratégia e, segundo (e aqui a coisa não é tão óbvia), a
alta variabilidade da qualidade do trabalho executado
por indivíduos na posição considerada.

Fica claro, portanto, que para determinar o significa-
do estratégico de uma posição é preciso saber bem qual
é a estratégia da empresa. Ela compete com base em
preços? Qualidade? Customização em massa? O passo
seguinte é identificar sua capacitação estratégica — tec-
nologias, informações e habilidades exigidas para gerar
a vantagem competitiva desejada. A estratégia de baixo
custo da Wal-Mart, por exemplo, requer logística e siste-
mas de informação avançadíssimos e o inarredável foco
da gerência em eficiência e redução de custos. Por últi-
mo, é preciso indagar que funções são essenciais para a
aplicação dessa capacitação na execução da estratégia.

Essas posições são tão diversas quanto as estratégias
que promovem. Peguemos duas varejistas, Nordstrom e
Costco. Embora em ambas a satisfação do cliente seja
vital para o crescimento e o valor ao acionista, em cada
uma tal satisfação assume uma forma distinta. Na
Nordstrom, envolve o atendimento personalizado e a as-
sessoria; na Costco, preços baixos e produtos em estoque.
Isso quer dizer que os postos cruciais para gerar vanta-
gem estratégica em cada um serão distintos. Na
Nordstrom, vendedores em contato direto com a clientela
são vitais; na Costco, são figura rara — lá, gerentes de
compras é que são absolutamente críticos para o sucesso.

Isso quer dizer que não há posições inerentemente
estratégicas. Além disso, são relativamente raras —
menos de 20% da força de trabalho — e em geral disper-
sas pela organização. Podem incluir o bioquímico no
setor de P&D ou o representante de vendas em campo
no marketing.

Até aqui, nossa tese é simples. Mas, por que a variabi-
lidade no desempenho de indivíduos que atualmente
ocupam um posto seria tão importante? Porque, assim
como em outras carteiras, a variação de desempenho no
trabalho representa um potencial de alta: turbinar o de-
sempenho médio de indivíduos nesses postos críticos
trará enormes retornos para a empresa. Além disso, se
essa variação é observada entre empresas, pode ser
ainda uma fonte de vantagem competitiva para uma
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empresa em particular, tornando a posição estrategica-
mente importante.

Um posto de vendas, fundamental para o sucesso da es-
tratégia de muitas empresas, é um bom exemplo. Um ven-
dedor cujo desempenho esteja no percentil 85 da equipe
de vendas da empresa costuma gerar entre cinco e dez
vezes mais receita do que alguém no percentil 50. Mas a
questão não se limita à geração de um valor maior ou
menor — estamos falando também
do potencial de criação versus des-
truição de valor. A Gallup fez uma
pesquisa com 45 mil clientes de uma
firma notória pelo atendimento ao
cliente para avaliar os 4.600 funcio-
nários que prestavam tal serviço. Era
enorme a variação de desempenho
desse pessoal: o quartil superior tinha um efeito positivo
em 61% dos clientes que atendiam, o quartil seguinte
tinha efeito positivo em apenas 40%, o terceiro quartil
tinha efeito positivo em apenas 27% — e o quartil inferior
exercia, como um todo, um efeito negativo sobre os clien-
tes. Essa gente — ao custo nada insignificante para a em-
presa de cerca de US$ 40 milhões por ano (supondo a
renda média total de US$ 35 mil ao ano por pessoa) -
promovia uma destruição coletiva de valor ao alienar a
clientela e, supostamente, afugentar boa parte dela.

Embora chame a atenção os US$ 40 milhões em recur-
sos jogados fora, a verdadeira moral da história é a enor-
me diferença que faria a substituição ou o reforço do
desempenho do pessoal insatisfatório. Se a gerência desse
uma atenção desproporcional ao posto, com treinamento
intensivo ou uma triagem melhor do pessoal contratado,
o desempenho da empresa teria um tremendo avanço.

É relativamente raro encontrar uma função estratégi-
ca sem alta dose de variabilidade no desempenho,
mesmo em postos de nível iniciante. É que o desempe-
nho nesses postos envolve mais do que a habilidade na

execução da tarefa. Vejamos a função de caixa no vare-
jo. Não é, em geral, uma tarefa difícil. Mas, se o posto
for parte de uma estratégia que dá ênfase à experiência
de consumo do cliente, o trabalho certamente envolverá
mais do que escanear produtos e receber o pagamento
com um sorriso. É possível, por exemplo, que o caixa
tenha de conferir o que o cliente está comprando para
sugerir outros produtos que o indivíduo talvez adquira

Para a empresa, é simplesmente impossível
ter jogadores A em todas as posições.

numa outra ocasião. Se for o caso, é provável-que haja
grande variedade no desempenho dos funcionários.

Certos postos podem exibir altos níveis de variabilida-
de (pessoal de vendas em hipermercados como a Costco,
por exemplo), mas ter pouco impacto estratégico (pois,
como já dissemos, a estratégia da Costco não depende
da equipe de vendas para a satisfação do cliente). Nesse
caso, nem a melhora radical do nível geral de desempe-
nho no posto nem reduzir sua variação traria oportuni-
dades para o aumento da vantagem competitiva.

Já certas funções podem ser potencialmente importan-
tes para a estratégia, mas, no momento, não representar
muita oportunidade de vantagem competitiva, pois o de-
sempenho de todos já estaria num nível elevado — ou
pela natureza padronizada do trabalho ou porque uma
empresa ou setor conseguiu, graças à capacitação ou à se-
leta contratação, reduzir a variabilidade e elevar a média
do desempenho do trabalhador a um ponto que já não
justifica novos investimentos. Um piloto, por exemplo, é
crucial para a meta estratégica de segurança da maioria
das companhias aéreas, mas, devido ao treinamento regu-
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lar que recebe ao longo da carreira e às normas que
regem o setor, a maioria dos pilotos já tem bom desem-
penho. Embora a estratégia definitivamente possa sofrer
danos se o desempenho de um piloto deixar a desejar no
quesito segurança, melhorar o currículo de pilotos nessa
área é improvável e, ainda que avanços marginais sejam
possíveis, dificilmente seria algo que abriria oportunida-
des para obtenção de vantagens competitivas.

Logo, um posto precisa satisfazer esses dois critérios —
impacto estratégico e variabilidade de desempenho —

altos salários, tomem decisões importantes e exerçam um
papel crucial para manter o valor da empresa, os ocupan-
tes desses cargos não geram valor à luz do modelo de ne-
gócios. Logo, a empresa não faz, nessas posições, o
investimento substancial (planejamento de sucessão, diga-
mos) que faria em postos mais estratégicos.

A posição A tampouco é definida pela dificuldade em
preenchê-la, embora muitos gestores erroneamente equi-
parem a escassez do profissional ao valor do profissional.
Um posto difícil de preencher talvez não tenha um alto

potencial de elevar o valor de
uma empresa. Numa empresa
de alta tecnologia, por exem-
plo, o gerente de controle de
qualidade exerce o papel cru-

Não há posições inerentemente estratégicas.
Além disso, são relativamente raras — menos
de 20% da força de trabalho.

para ser considerado uma posição A. Dessas duas caracte-
rísticas determinantes surge uma série de outras — o po-
tencial de um posto de aumentar consideravelmente a
receita ou reduzir custos, por exemplo — que denotam
uma posição A e a distinguem de posições B ou C. Uma
posição B é aquela de caráter indiretamente estratégico
devido ao suporte a posições A ou potencialmente estra-
tégica mas, no momento, de baixa variabilidade de de-
sempenho e, portanto, fonte escassa de oportunidades de
vantagem competitiva. Embora raramente gere valor, a
posição B é importante para mantê-lo. Já a posição C
não exerce papel nenhum na promoção da estratégia da
empresa, tem pouco impacto na geração ou manutenção
de valor e pode, até, ser desnecessária (veja uma compa-
ração de certas características dos três tipos de posição
no quadro "Que postos fazem a maior diferença?").

É importante frisar que a posição A não tem nada a
ver com a hierarquia da empresa — critério usado com
freqüência pela equipe executiva para identificar na or-
ganização os postos cruciais e plenos em oportunidades.
Por mais natural que seja para um alto executivo encarar
seu papel como parte de um grupo seleto de posições vi-
tais, é preciso resistir à tentação. Como vimos no caso do
caixa no varejo, há posições A por toda a organização —
e podem ser trabalhos relativamente simples que, apesar
disso, devem ser feitos de modo criativo e condizente
com a estratégia da empresa, que deles depende.

Uma grande empresa farmacêutica que tenta definir os
postos de alta relevância para seu sucesso, por exemplo,
identifica várias posições A. Já que a capacidade de testar a
segurança e a eficácia de produtos é uma habilidade estra-
tégica indispensável, o diretor de testes clínicos e uma
série de postos no departamento de questões regulamen-
tares são considerados vitais. Já outros cargos na hierar-
quia organizacional, incluindo o de diretor de manufatura
e o de tesoureiro, não entram na lista. Embora tenham

cial de garantir que todo pro-
duto satisfaça a expectativa do
cliente. A qualificação que o
cargo exige pode ser difícil de

encontrar. Mas, como no caso do piloto de avião, o impac-
to da posição no sucesso da empresa é assimétrico. Uma
desvantagem pode, é verdade, ser nociva: uma qualidade
abaixo dos níveis Six Sigma certamente destruirá valor
para a empresa. Já a vantagem é limitada: um gerente
que atinja um índice de falhas Nine Sigma não trará
muito valor, pois a diferença entre Six Sigma e Nine
Sigma não será grande o bastante para abrir importantes
oportunidades de geração de valor (embora a diferença
entre índices de falhas Two Sigma e Three Sigma talvez
abra). Logo, embora seja alta a qualificação exigida para o
cargo, ele não obedece à definição de uma posição A.

Administre suas posições A
Tendo identificado as posições A, será preciso administrá-
las — tanto isoladamente como dentro de uma carteira de
posições A, B e C — para que cada posto e seu ocupante
promovam de fato os objetivos estratégicos da empresa.

Crucial, o primeiro passo é explicar ao pessoal de
modo claro e explícito por que cada trabalho e cada indi-
víduo devem ser tratados de modo distinto. A farmacêu-
tica GlaxoSmithKline está identificando posições —
tanto na matriz quando nas divisões de negócios — cru-
ciais para o sucesso da empresa num ambiente competi-
tivo em rápida transformação. Como parte do projeto, a
empresa colocou no papel sua filosofia de recursos hu-
manos e diretrizes de gestão. Um trecho do material
aborda diretamente a "diferenciação da força de traba-
lho". Em parte, diz o seguinte: "É essencial que tenhamos
profissionais importantes em posições cruciais e que a
gestão da carreira desses indivíduos seja centralizada."

Mas esse tipo de comunicação é só o começo. Uma
posição A exige ainda níveis desproporcionais de inves-
timento. Um indivíduo num papel desses deve ter seu
desempenho avaliado em detalhe, ser alto de um desen-
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Que postos fazem a maior diferença?
Uma posição A é definida basicamente pelo impacto sobre a estratégia e pela variação no nível de

desempenho dos ocupantes desse tipo de posição. Dessas duas características surge uma série de

outros atributos que distinguem a posição A de posições B e C.

CARACTERÍSTICAS

DETERMINANTES

Escopo da autoridade

Posição A
ESTRATÉGICA

Tem impacto estratégico
direto

E

Mostra alta variabilidade de
desempenho entre ocupantes
da posição considerada, o que
tem potencial positivo

Posição B
APOIO

Autonomia na tomada de
decisão

Tem impacto estratégico
indireto ao respaldar posições
estratégicas e minimizar risco
de efeitos negativos ao criar
as bases para iniciativas
estratégicas.

OU

Tem impacto estratégico
potencial, mas exibe baixa
variabilidade de desempenho
entre ocupantes do posto

Processos ou procedimentos especí-
ficos em geral devem ser seguidos

Posição C
DISPENSÁVEL

Pode ser necessária para o
funcionamento da empresa,
mas tem pouco impacto
estratégico

Baixa autonomia

Principal determinante
da remuneração

Desempenho Nível hierárquico Salário de mercado

Efeito sobre
a geração de valor

Gera valor graças ao considerável
aumento da receita ou ao corte
de custos

Respalda posições de geração
de valor

Baixo impacto econômico
positivo

Conseqüências
de erros

Podem ter alto custo, mas opor-
tunidades perdidas de geração
de receita saem ainda mais caro

Podem ter alto custo e destruir
valor

Custo não é necessariamente
alto

Conseqüências da
contratação da
pessoa errada

Sérias, pela perda do investido
no treinamento e de oportu-
nidades de geração de receita

Solução relativamente fácil
(substituição do indivíduo)

Solução fácil (substituição
do indivíduo)

volvimento contínuo e ser generosamente remunerado.
E mais: é preciso criar um estoque de talento para ga-
rantir que seus sucessores estejam entre os melhores dis-
poníveis. A IBM é uma empresa que faz investimentos
pesados em cada uma dessas quatro frentes.

Nos últimos anos, a IBM tratou de cultivar o que
chama de força de trabalho "on-demand" — um grupo
de indivíduos capaz de rapidamente montar ou de se in-
tegrar a um pacote de hardware, software e serviços de
consultoria que contemple as necessidades específicas de
um dado cliente. Nesse sentido, a IBM buscou atrair e

reter certos indivíduos com aquilo que chama de "hot
skills" buscadas pela clientela em pacotes do gênero. •

Há mais ou menos um ano a empresa também vem tentan-
do localizar suas posições A — lista que nitidamente mudará à
medida que o negócio da IBM muda. Mas algumas, como a de
gerente-geral em cada país, devem preservar seu valor despro-
porcional. Outros papéis estratégicos incluem postos de gerên-
cia de nível médio, ali conhecidos como "deal makers" e
responsáveis pela tarefa estratégica central de reunir, dentro e
fora da empresa, a cesta variada de produtos, software e capaci-
tação que um determinado cliente julgará atraente.
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Avaliação. Devido a sua importância, os principais pos-
tos na IBM são preenchidos com gente de primeira: ob-
viamente, escalar um jogador A para uma posição A
ajuda a garantir um desempenho A. Mas a IBM vai além.
Para assegurar que esses jogadores A mantenham altos
padrões, adotou a medida explícita de definir os fatores
que diferenciam o desempenho alto e baixo em cada po-
sição e avalia toda essa gente à luz desses critérios. Ano
passado, a empresa formulou uma lista de dez atributos

Nossa diferenciação é suficiente?
Mesmo o gerente ciente de que estratégias diferenciadas são cruci-

ais para o sucesso no mercado em geral não diferencia a estratégia

para seu ativo mais importante: a força de trabalho. A lista abaixo

pode ajudá-lo a determinar se o tratamento dado pela empresa a

funções e funcionários é suficientemente diferenciado. Se concordar

com qualquer dos enunciados abaixo, é preciso buscar soluções.

POSIÇÕES

Descrição do posto é baseada em histórico, não no valor estratégico.

— Salário da maioria das posições fica na média do mercado.

Recrutamento e retenção de todos os postos envolvem esforço

e verba idênticos.

Um único processo de seleção é usado para todos os postos.

Há pouca rotatividade com fins de desenvolvimento.

Poucas posições C são eliminadas ou terceirizadas.

JOGADORES

Formulários de avaliação de desempenho são preenchidos
raramente ou apenas em revisões salariais.

Há pouca franqueza na avaliação de desempenho.

Muitos funcionários, ou a maioria deles, recebem a mesma avaliação.

Avaliações são submetidas à técnica de distribuição forçada.

Quem recebe avaliação média é rotulado "proficiente" ou
"satisfatório"e recebe aumentos salariais regulares apesar de
ser considerado mediano ou marginal.

Avaliadores rigorosos ou lenientes demais atuam sem limitações.

— Gente de fraco desempenho permanece no posto, mas não melhora.

Alta gerência não é avaliada com rigor.

de liderança — como a capacidade de firmar parcerias
com clientes e de assumir riscos estratégicos —, cada qual
avaliado numa escala de quatro pontos definida com
benchmarks claros de comportamento. Cada pessoa usa
esses atributos para uma auto-avaliação e é, ainda, avalia-
da pelos demais, com um feedback de 360 graus.

Desenvolvimento. Uma avaliação assim detalhada
não serve muito se não tiver o respaldo de um sólido sis-
tema de desenvolvimento profissional. Munidos dos pon-
tos fortes e fracos revelados em sua avaliação, e com a

ajuda de ferramentas oferecidas na intranet da
empresa, o pessoal que ocupa posições A na IBM
precisa montar um programa para o próprio de-
senvolvimento em cada uma das dez áreas de li-
derança.

Essa é apenas uma das diversas oportunidades
de desenvolvimento abertas a gente em posições A.

Aliás, mais de US$ 450 milhões dos US$ 750
milhões que a IBM gasta todo ano para desenvol-
ver seu pessoal é voltado a cultivar as chamadas
hot skills (tanto as atuais quanto as que se prevê
para o futuro) ou a cultivar gente em posições
cruciais. Um executivo graduado dedica todo seu
tempo a programas destinados a turbinar a capa-
citação executiva dos ocupantes desses postos.

Remuneração. A IBM reforça o investimento
desproporcional no desenvolvimento com um
sistema ainda mais desproporcional de remune-
ração. Em geral, até funcionários de desempe-
nho considerado baixo recebiam aumento
salarial e gratificações em intervalos regulares
na IBM. Hoje, só tem aumento anual nos salá-
rios cerca de metade do pessoal, e o aumento de
quem tem um desempenho fora de série é cerca
de três vezes superior ao de quem simplesmente
mostra um bom rendimento.

Sucessão. O mais importante de tudo talvez
seja que a IBM tomou providências para forma-
lizar o planejamento da sucessão e montar uma
reserva de talentos para cada posição vital des-
sas, graças em parte ao investimento pesado em
postos considerados um trampolim para esses
papéis. Quem ocupa um posto desses é regular-
mente avaliado para que se determine se está
pronto para subir ao papel estrategicamente
mais importante, ou se está ainda a um ou dois
cargos de distância. Postos intermediários, nos
quais o indivíduo pode adquirir a tarimba ne-
cessária, são identificados e preenchidos com
candidatos a posições estratégicas vitais. O posto
de gerente regional de vendas, por exemplo, é
um importante corredor para a promoção à
gerência geral de um país. Com isso, a IBM ga-
rante que seu pessoal A esteja, de fato, pronto
para ocupar suas altas posições.
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Administre sua carteira
de posições
Uma gestão sagaz de suas posições A não pode ocorrer
isoladamente. É preciso ainda estratégias para adminis-
trar posições B e C e entender a fundo como interagem
essas três estratégias. É uma ironia, a nosso ver, que ges-
tores rápidos em adotar uma abordagem de carteira em
outras áreas da empresa possam levar tanto tempo a
aplicar esse raciocínio à força de trabalho. É muito fre-
qüente, por exemplo, a empresa investir em doses iguais
nos melhores e piores funcionários. O resultado, lamen-
tável, é que o jogador A acaba saindo, desmotivado pelo
tratamento, e o jogador C ficando.

Dizer que é preciso investir desproporcionalmente
em posições A e jogadores A não é uma ordem para a
empresa ignorar o resto da força de trabalho. Posições B
são importantes — como apoio a posições A (caso dos
postos de transição da IBM) ou devido às sérias impli-
cações que um eventual desempenho negativo nelas
teria (caso dos pilotos de companhias aéreas). Em outras
palavras, embora dificilmente gere vitórias para a em-
presa, uma posição B pode trazer derrotas.

Já no caso de posições C, não-estratégicas, uma análi-
se minuciosa pode levá-lo a concluir que, assim como é
preciso ir cortando jogadores C com o tempo, talvez seja
preciso cortar posições C — terceirizando ou simples-
mente eliminando a função.

A Roche é uma empresa que está dando mais ênfase
ao valor estratégico das posições em si. Nos últimos
anos, o laboratório farmacêutico vem analisando distin-
tos postos para determinar quais são necessários para a
empresa manter sua vantagem competitiva. Seja qual
for o desempenho de um indivíduo em determinado
papel, se a posição perdeu o valor estratégico, o posto é
eliminado. Num projeto recente, por exemplo, a Roche
avaliou o valor estratégico gerado por serviços de dados
e, a partir disso, decidiu que posições teria de criar,
quais teria de mudar (ou transferir) — e quais, como a
de engenheiro de serviços de centro de dados, teria de
eliminar. De modo parecido, outra farmacêutica, a
Wyeth Consumer Healthcare, guiou-se pela decisão es-
tratégica de focar em grandes clientes para eliminar o
que fora uma posição estratégica para a empresa — o
gerente de contas de mercado intermediário — bem
como o pessoal de apoio aos ocupantes desse cargo.

A grande meta é administrar sua carteira de posições
de modo que a pessoa certa esteja no cargo certo, dando
particular atenção a suas posições A. Para começar, use
os critérios de desempenho formulados para determinar
quem são seus jogadores A, B e C, calcule a porcenta-
gem de cada um atualmente em posições A. Em segui-
da, retire jogadores C de posições A, substitua-os por
jogadores A e ajude jogadores B em posições A se con-
verterem em jogadores A. A GlaxoSmithKline promove

atualmente uma campanha interna para que gerentes
de linha e a equipe de RH garantam que só profissionais
de primeira (segundo avaliações de desempenho) este-
jam ocupando os postos identificados pela empresa
como cruciais.

Decisões difíceis
Apesar da óbvia importância de desenvolver funcioná-
rios de alto desempenho e de dar respaldo ao trabalho
que mais contribui para o sucesso, empresas acostuma-
das a tomar decisões difíceis sobre estratégias de P&D,
publicidade e produção raramente exibem igual discipli-
na em relação a seu bem mais valioso: a força de traba-
lho. Aliás, em nossa longa experiência, descobrimos que
as empresas com estratégias de P&D, produto e marke-
ting mais diferenciadas de todas muitas vezes tinham as
estratégias de recursos humanos mais genéricas ou pa-
dronizadas. Quando um gerente numa empresa dessas
toma uma decisão difícil na área, a decisão em geral é li-
gada a custos, não ao valor da força de trabalho (o qua-
dro "Nossa diferenciação é suficiente?" pode ajudar o
leitor a descobrir se a empresa está fazendo a distinção
que tende a extrair valor do pessoal).

Seria bom se, na vida, ninguém precisasse tomar de-
cisões difíceis sobre a força de trabalho. Mas não é
assim. Estratégia é uma questão de escolhas, e avaliar
corretamente funcionários e funções são duas das mais
importantes. Para nós, o xis da questão é a distinção
entre igualdade e justiça. Ao longo dos anos, práticas de
RH foram evoluindo de modo a priorizar cada vez mais
o tratamento igualitário da maioria dos ocupantes de
um determinado posto. Hoje, porém, o cenário competi-
tivo exige que a empresa deixe de tratar todo mundo de
modo igual e passe a tratar cada um segundo a contri-
buição que dá.

Estamos cientes de que essa abordagem pode não ser
para todos, de que aumentar a distinção entre funcio-
nário e entre posições vai contra a cultura de certas
empresas. Uma filosofia focada a princípio em posições
A traz, porém, benefícios tanto psicológicos quanto
estratégicos: para gerentes incomodados com a dura
distinção entre jogadores A e C — sobretudo gente do
RH, que em geral trabalha na área por se importar com
o pessoal —, a idéia de diferenciar posições A e C pri-
meiro pode ser mais palatável. Mas evitar fazer dis-
tinções mais pessoais não é uma postura sábia. Todo
mundo sabe que uma estratégia eficaz de negócios re-
quer a diferenciação de produtos e serviços de uma em-
presa de modo a gerar valor para a clientela. Para tan-
to, é preciso também uma estratégia de diferenciação
da força de trabalho.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review: ed. em português, v.84, n.8, p.66-73, ago. 2006.




