
SEGURAR AS PESSOAS,
O GRANDE DESAFIO

Mesmo nas mais
eficientes em gestão de
pessoas, os funcionários
consideram que há pouco
estímulo para continuar a
trabalhar na empresa.
POR DANIELE MADUREIRA, DE SÃO PAULO

U ma grande vantagem das empresas colocadas
no topo da preferência de seus funcionários
quando se fala em gestão de pessoas é a capa-

cidade de atrair e reter talentos. Atração e retenção
são os componentes da "gestão de talentos" da
pesquisa Hay/Valor. Considerado o conjunto das
66 melhores companhias reveladas pela pesquisa,
"gestão de talentos" alcançou 69% de citações favorá-

veis, em comparação com 50% nas demais empresas
-uma representativa diferença de 19 pontos.

Não por coincidência, ê nessas melhores empresas
que as pessoas gostariam de continuar trabalhan-
do por mais tempo. Ao serem indagados sobre
quanto tempo mais gostariam de permanecer no
atual emprego, 83% dos funcionários das melhores
responderam "acima de cinco anos". Já nas demais
empresas, esse período de cinco anos foi citado por
68% dos entrevistados - uma diferença de 15 pon-
tos percentuais. Consideradas todas as empresas,
e excluídos os que não responderam, o percentual
dos que pretendem ficar mais de cinco anos é de
77%. Ou seja, tudo leva a crer que aos profissionais
interessa, sim, manter um vínculo mais prolongado
com seus atuais empregadores, desde que estes, é
claro, construam o ambiente propício ao desenvol-
vimento de carreiras.

É preciso considerar, porém, que a gestão de ta-
lentos ainda não é considerada o ponto mais forte
da administração de pessoas, mesmo quando se
leva em conta o grupo das companhias mais notá-
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veis. E o ponto mais crítico está, principalmente, na
retenção de pessoas, como mostram os resultados
da pesquisa. O índice de respostas favoráveis quanto
à habilidade das empresas em reter funcionários
altamente qualificados foi de apenas 56%, incluindo
todas as participantes da pesquisa - as melhores e
as outras, portanto. Como comparação, o índice de
respostas favoráveis para todas as questões foi de
71%, em média. Mesmo que o item retenção seja, nas
melhores em gestão de pessoas, um diferencial im-
portante em relação às outras empresas, apresenta
uma das menores notas entre os quesitos da pesqui-
sa-consegue apenas 65% de respostas favoráveis. O
índice médio de respostas favoráveis das melhores,
considerada toda a pesquisa, ê de 77%.

Para os empregados, nem sempre fica tão claro se
a alta direção está assim tão interessada em manter
os profissionais. Antes de qualquer coisa, segundo
avaliam os funcionários, as empresas se preocupam
- e conseguem - comunicar com clareza as suas
metas de longo prazo, dando assim uma direção
mais precisa para quem opera. Da mesma forma, as
empresas têm sido bastante convincentes na hora de
praticar e demonstrar sua ética nos negócios, o que
eqüivale, no caso, a se submeter, com agilidade, às
exigências dos clientes, com produtos e serviços de
qualidade. Também já não há quem desconheça o
crescente comprometimento corporativo com ações
sociais. Tudo isso não é pouca coisa.

O presidente da BV Financeira, José Ermírio de
Moraes Neto, que também é presidente do Conselho
de Administração da Fundação Getulio Vargas (FGV),

atesta que as novas gerações de profissionais recém-
formadas têm dado muito valor ao conhecimento e
possibilidade de discussão da visão estratégica das
corporações. A BV Financeira é uma das campeãs de
Valor Carreira. "Antigamente, todo mundo queria
trabalhar nas grandes companhias, e pronto", diz
ele. "Agora, porém, os jovens profissionais levam em
conta vários aspectos, exigem contrapartidas inclusi-
ve em relação à visão estratégica das organizações." É
daí que resulta a avaliação tão positiva em itens como
"direcionamento" e "reputação externa" - mais posi-
tiva do que a estratégica retenção de talentos.

"O tema da retenção de talentos ainda é novo, e
muitas empresas não estão preparadas para lidar
com o assunto", explica Marcos Piccini, consultor

Situação a superar
índice de respostas favoráveis de todas as participantes na retenção
e atração de talentos e média geral de todas as questões - em %

Habilidade da empresa
para reter funcionários
altamente qualificados

Habilidade da empresa
para atrair funcionários
altamente qualificados

Média de todas
as respostas
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do Hay Group. Boa parte delas, ele observa, ainda
encara a manutenção de funcionários qualifica-
dos de um ponto de vista quase exclusivamente
financeiro. A principal atitude, nesse sentido, é a
premiação com bônus àqueles que apresentam
o melhor desempenho. "Embora essa prática seja
muito difundida e mesmo apreciada entre os fun-
cionários, ela não ê suficiente para reter talentos",
pondera o consultor.

"Retenção de talentos é uma área pouco desen-
volvida no Brasil", reconhece José Galló, presidente
da Lojas Renner. O primeiro passo para mudar, se-
gundo ele, ê considerar os recursos humanos como
estratégicos. "Só então você se mostra realmente
preocupado em retê-los." O que provavelmente
seja necessário para segurar as pessoas de quali-
dade é cuidar melhor de quesitos como "carreira
e desenvolvimento" - ou seja, ver se ali há, de fato,
oportunidade de desenvolvimento profissional
do funcionário; se o chefe oferece condições de
treinamento; se lhe dão dicas de como crescer ria
carreira; e se um bom desempenho pode se traduzir

Moraes Neto, da BV Financeira: as novas gerações querem discutir estratégia

em perspectiva de promoção. Não ê por outra razão
que itens como "carreira e desenvolvimento" estão
entre os mais críticos, mesmo para os funcionários
das melhores empresas.

É interessante observar que há uma relação direta
entre sucesso na gestão de pessoas (e, obviamente,
de talentos) e rentabilidade das companhias. A
pesquisa da Hay indica que as melhores tiveram
rentabilidade do patrimônio 14% superior à das
demais. Isso significa que, quanto mais engajados
estão os funcionários, maior será a produtividade
e a conseqüente lucratividade da organização.
Uma pesquisa recente do Instituto de Empresa (IE),
principal escola de negócios da Espanha, também
mostrou que as companhias que mais investem
em promoção interna são aquelas que apresentam
maior Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização, na sigla em inglês). Em con-
seqüência, diz o estudo, as empresas mais voltadas
para o desenvolvimento do seu quadro de pessoal
conseguem melhorar a variável de produtividade
em relação às receitas.

Mas qual a fórmula para reter talentos? Para
os especialistas, não existe uma "receita de bolo",
uma vez que a eficácia das ações está diretamente
relacionada à cultura organizacional e ao grau de
comprometimento da alta administração com a
sua aplicação. Embora os ingredientes sejam, prati-
camente, os mesmos - comunicação, transparência,
treinamento, valorização do potencial e oferta de
oportunidades -, quem deve descobrir a medida de
cada um é a própria empresa com a sua equipe. Em
lugar de uma resposta única, Piccini propõe um trio
de perguntas para que a empresa se auto-avalie na
questão: "Por que as pessoas estão aqui? Para onde
elas podem ir? Como elas chegarão lá?"

A partir dos depoimentos dos presidentes e
principais executivos das melhores empresas em
RH para Valor Carreira, foi possível observar que as
companhias, em termos de retenção de talentos, têm
dado muita importância à comunicação direta com
o presidente. Há uma tendência muito forte entre
líderes empresariais em acreditar que o contato cara
a cara é um ingrediente fundamental para motivar
e cativar pessoas. "Viajo o Brasil pelo menos uma
vez por ano para trocar idéias com milhares de co-
laboradores de todos os níveis hierárquicos", conta
o presidente do Unibanco, Pedro Moreira Salles. Os
encontros, que acontecem a cada oito ou nove me-
ses, são feitos com um grupo de 30 pessoas, do qual
podem fazer parte tanto recepcionistas e operadores
de telemarketing como altos executivos.

No concorrente Bradesco, o presidente Márcio Cy-
priano costuma fazer coisa parecida. "Promovemos
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Galló, da Lojas Renner: momentos delicados enfrentados sem problemas
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encontros periódicos de funcionários e gerentes
com a alta direção, quando todos são incentivados
a fazer suas críticas e observações", diz Cypriano.
Dessas reuniões, assegura ele, podem surgir medidas
imediatas de correção de rumos. Na Copagaz, outra
campeã, o diretor-presidente, Ueze Elias Zahram,
cuida pessoalmente dos contatos com os profissio-
nais da empresa. "Eu cobro muito, é verdade, mas
estou sempre de portas abertas."

Para Reinaldo Castanheira Filho, presidente da
Albras, nada substitui o seu papel na motivação das
pessoas. "É muito importante conseguir tempo para
conversar com elas e ouvir o que elas têm a dizer",
afirma. A comunicação de mão dupla também é
enfatizada por Lázaro de Figueiredo, presidente
da ThyssenKrupp Molas. "Como um facilitador,
procuro ouvir a equipe, tratar as diferenças, mediar
os conflitos, enxergar as oportunidades e, acima de
tudo, tomar as decisões em conjunto", afirma.

É daí que nasce uma verdadeira relação de con-
fiança, afirma Galló, da Lojas Renner. Foi construindo
um ambiente de mútua credibilidade que a empresa
conseguiu se sair bem em dois momentos que po-
deriam levar a um estresse coletivo nos últimos sete
anos. Primeiro, na mudança de controle acionário, em
1998, quando a companhia foi comprada pelo grupo
norte-americano J.C. Penney; depois, no ano passado,
quando os controladores decidiram pulverizar o
capital, com uma oferta pública no Novo Mercado da
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - experiência

até então inédita no Brasil. "Passamos por tudo isso
sem nenhum problema", garante Galló.

Mas, se uma boa conversa é o começo de tudo, os
talentos não costumam se satisfazer só com palavras,
admite o presidente da ThyssenKrupp. "Você não
retém ninguém com promessas, nem mesmo com
dinheiro", observa Figueiredo. "O líder precisa situar
cada um dentro da realidade da companhia, para
que o profissional saiba quais são seus desafios, e a
partir daí estabelecer entre as duas partes uma rela-
ção de confiança - essa palavra, para mim, exprime o
verdadeiro sentido da retenção de talentos."

Cem em cada cem especialistas em recursos
humanos apontam os chefes - os líderes, como pre-
ferem - como o ponto-chave nessa tarefa de segurar
as melhores pessoas. O líder, o treinador de equipe,
o coadi, ou qualquer que seja o nome dado, ê aquele
que é visto pelo funcionário como o canal para o
seu crescimento na empresa. Para os funcionários,
a possibilidade de contar com a chefia imediata no
desenvolvimento da carreira pode pesar até mais
que o pagamento dos tradicionais bônus, ou a
promessa de participação nos lucros. "Muitas em-
presas ainda não se conscientizaram de que salário
e remuneração variável não são determinantes para
que elas consigam atrair e, principalmente, reter os
melhores profissionais", reafirma Piccini. Segundo
o analista, a companhia precisa oferecer condições
para que o profissional desenvolva suas aptidões em
sintonia com os objetivos da empresa, proporcionar
um padrão de qualidade de vida capaz de melhorar
seu desempenho e, principalmente, ser transparente
quanto ao que o funcionário pode esperar dela e o
que ela espera do empregado.

A Belgo Siderurgia é uma das companhias que
vêm colocando foco no papel do líder. "O estilo de
liderança do gestor da Belgo é talhado para gerar
conhecimento, o coach se responsabiliza pelo com-

Obs.: desconsidera os que não responderam.
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Cypriano, do Bradesco: nos encontros periódicos entre funcionários e alta direção, há incentivos para críticas e observações
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prometimento das pessoas", diz Paulo Geraldo de
Sousa, presidente da siderúrgica. Para isso, segundo
ele, é preciso proporcionar não só treinamento, mas
também feedback profissional, algo essencial para
o processo de aprendizagem. Na opinião de Luiz
Fernando Colturato, presidente da Unimed de São
José do Rio Preto - outra empresa que está colocando
o chefe no centro de suas preocupações -, um líder
ineficiente é capaz de afastar os bons funcionários
da empresa. "Buscamos desenvolver lideranças que
não só estejam prontas para aprender com a própria
equipe, como também busquem conquistar resul-
tados a partir do esforço conjunto, sem procurar o
destaque individual", diz ele.

É o líder que pode não apenas identificar o poten-
cial do seu subordinado, como indicar os treinamen-
tos, cursos e as necessidades que ele tem para me-
lhorar o padrão profissional. No item treinamento
e educação, aliás, é onde parece estar grande parte
do investimento em gestão de pessoas das empresas.
Na opinião de Fernando Schahin, diretor- executivo
da Schahin Holding, trata-se de uma preocupação
básica que deve fazer parte do dia-a-dia da empresa.
"A principal visão que eu procuro passar para toda a
companhia é de que funcionário não é despesa", diz
ele. "Hoje, investimos de 1,5% a 2% do faturamento
em treinamento, e isso é fundamental para que as
pessoas cresçam", completa ele.

No maior banco privado do Brasil, o Bradesco, a
atenção voltada à área de treinamento e desenvol-
vimento impressiona: com investimento de R$ 63
milhões este ano (acima da média anual, de R$ 50
milhões), a instituição oferece l,5 mil cursos, desde
línguas e informática até MBA, e parte dos progra-
mas é feita pela internet. Só no primeiro semestre
de 2006, registraram-se 800 mil inscrições, para um
total de 60 mil funcionários - o que gera uma média
aproximada de 13 cursos por pessoa.

Do treinamento, em muitas corporações, faz
parte essencial o job rotation, o rodízio, para que os
empregados possam experimentar outras funções
e desenvolver novas habilidades. Mesmo que isso
seja feito, às vezes, de forma algo polêmica, como
na Unimed, em São José do Rio Preto. Ali, a diretoria
resolveu promover um job rotation de surpresa: de
um dia para o outro, os coordenadores tiveram que
mudar de equipe, o que chegou a criar certo mal-
estar. Mas a mudança contribuiu, também, para
que o superior imediato ficasse mais dependente do
seu novo grupo, invertendo a correlação de forças
e tornando palpável a necessidade de trabalhar em
conjunto para que as coisas fluam.

Para o presidente da Serasa, Elcio Aníbal de
Lucca, a idéia de que o profissional deve exercer
uma "função" seria completamente ultrapassada.
"Embora trabalhem com determinados objetivos a
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cumprir, as pessoas têm inúmeras potencialidades
que precisam ser estimuladas, independentemente
do departamento em que trabalham", acredita
Lucca, cuja gestão incentiva a mudança interna de
40% dos quadros anualmente, em um esquema de
rodízio, como forma de propor desafios constantes
aos colaboradores.

Todas essas experiências podem ser válidas para os
funcionários se a moral da história for mais apren-
dizado, desenvolvimento pessoal e crescimento
profissional. "Nosso objetivo é darás condições para
que todos possam chegar lá", assegura o presidente
do Bradesco, referindo-se à reconhecida cultura da
empresa de que até o office-boy pode atingir o alto
escalão, desde que se esforce para isso.

Aliás, é no capítulo promoções - o "chegar lá"
- que está a chave da gestão de talentos. É simples:
as pessoas querem ser promovidas. Moraes Neto,
presidente da BV Financeira, acrescenta: "As pessoas
querem se sentir justamente promovidas". É daí,
segundo ele, que decorre a importância da transpa-
rência da organização em definir os critérios que vão
avaliar o desempenho profissional de cada um. Mais
do que esboçar uma política clara de "meritocracia"
e de apresentar uma companhia com trajetória

Moreira Salles, do Unibanco: viagem pelo Brasil para falar com colaboradores

ascendente no mercado (o que costuma funcionar
para atrair jovens talentos), a organização não deve
medir esforços para capacitar sua equipe.

"As pessoas querem ter líderes que funcionem
como verdadeiros treinadores na área de desenvol-
vimento humano", diz Moraes Neto. "Elas desejam
se sentir valorizadas pelo conhecimento que acu-
mularam." O consultor da Hay enfatiza que as novas
gerações de talentos não toleram ficar à mercê de
critérios subjetivos. Querem saber das coisas, das
regras do jogo, que precisam estar claras. "Aquela
velha prática, ainda observada, do presidente que
decide pessoalmente quem leva ou não bônus não
tem espaço quando se fala dos profissionais alta-
mente qualificados de hoje", diz Piccini.

Para depender cada vez menos da avaliação
subjetiva do superior imediato - e ter uma visão
global do seu potencial humano -, empresas como
a Serasa e o Bradesco investem no mapeamento de
talentos. Basicamente, a iniciativa busca identificar
as habilidades, aptidões e expectativas do grupo
funcional, que possam ser plenamente aproveitadas
dentro dos objetivos da companhia. O Bradesco já
tem o perfil de 18 mil funcionários avaliados e ca-
talogados, o equivalente a 30% do total. Na Serasa, o
trabalho está na metade - foram mapeados f ,2 mil
perfis, de um total de 2,3 mil -, mas as expectativas
são grandes: com o mapeamento, a empresa respon-
derá à certa lacuna apontada pelo mercado, de que
ela não investe em plano de carreira. "Nós começa-
mos a debater a gestão por competência há quatro
anos e desejamos com isso aperfeiçoar a autogestão
da carreira, que para nós é uma opção muito mais
coerente com o novo ambiente de negócios do que
o tradicional plano de carreira", diz Lucca.

O fato é que, com maior ou menor dependência
do superior imediato, a questão do líder parece estar
ainda distante de ser resolvida. "Os líderes não estão
preparados para assumir esse papel", afirma Piccini.
A professora do Instituto Coppead de Administração,
ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Ursula Wetzel, concorda. "O coach é uma figura nova,
muito distante da tradicional figura do 'chefe', um ser
burocrático e pouco inclinado a desafios", acrescenta.
Ela não condena, no entanto, os atuais líderes pela
falta de preparo. "É muito difícil perseguir metas e, ao
mesmo tempo, desempenhar essa função tão ampla de
coach." Para Ursula, se não houver um incentivo claro
da empresa em encontrar pontos fortes da equipe e
desenvolvê-los, isso não vai acontecer. "Se a empresa
só se preocupa em atingir metas, e não se volta para
a sustentabilidade do negócio, o líder, mesmo que
queira desenvolver seus subordinados, será uma voz
pregando no deserto", conclui a acadêmica.
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