


Criar organizações multiculturais

Um dos principais desafios, na opi-
nião de Miguel Bermejo, diretor de RH
do Grand Hyatt São Paulo e responsá-
vel pelo RH da Hyatt Internacional para
a América Latina, é mudar a percep-
ção que se tem em relação ao próprio
RH. "Nossa área foi vista, durante anos,
de maneira muito paternalista, não
como um sócio do negócio capaz de
tornar a empresa mais competitiva",
diz. "Isso tem muito a ver com a for-
ma como o RH deve vivenciar a sua
própria transformação, focando nas
expectativas da força de trabalho fren-
te às aquisições e fusões, gerenciando
os processos de redução de custos com
aumento na satisfação dos clientes."

Em segundo lugar, ele cita a cons-
trução de organizações multiculturais
que permitam práticas de RH globais
adaptadas à realidade local. Isso facili-
taria a mobilidade da força do trabalho
de um país para outro. "As práticas na
gestão de pessoas, além de serem efi-
cientes e efetivas, deverão contar com
uma liderança inspiradora e respeita-
da pelos demais membros da equipe
de direção pela diversidade e aplica-
bilidade dessas práticas em diferentes
ambientes e locais", acrescenta.

Por fim, Bermejo aponta a constru-
ção de ambientes de trabalho que fa-
voreçam a confiança e a colaboração,
em vez da competição como outro
importante desafio. "Isso faz com que
as empresas sejam mais inovadoras e
criativas na busca de soluções e de
novos produtos", comenta. Para ele,
o novo papel do RH será o de arquite-
to organizacional, para desenhar pro-
cessos, sistemas e procedimentos que
levem as empresas a serem mais éti-
cas, justas e transparentes. "Esse am-
biente é a única resposta para criar o
compromisso emocional dos colabo-
radores que permitirá tornar realida-
de a visão das empresas."

Para superar esses obstáculos,
Bermejo acredita que a saída está na
formação do novo líder gestor de pes-
soas. "Ele deverá incluir um amplo
conhecimento das estratégias do negó-
cio e de como os recursos humanos
criam valor para a empresa. Deverá ser
capaz de enxergar como otimizar os
serviços que o RH entrega para am-
pliar o desempenho da força de traba-
lho e a sua produtividade. Irá contri-

buir na criação de uma cultura da ino-
vação, ajudando a implementar uma
infra-estrutura que permita um ambien-
te de práticas inovadoras, ferramentas
corretas para medi-las, e programas de
reconhecimento para premiar o espíri-
to inovador. Deverá garantir uma pla-
taforma de serviços integrados de RH
que podem ser aplicados globalmen-
te, aproveitando as últimas tecnologias
de comunicação e gestão."
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Cultura organizacional

José Renato Zornetta, diretor
de RH para América do Sul da
Tyco Electronics, aponta a obten-
ção de informações consolidadas
de toda a região para uma toma-
da de decisão na gestão de bene-
fícios e de remuneração como o
primeiro desafio em termos de
gestão de pessoas na América La-
tina. A reboque deste, ele cita a
compreensão das diferentes cul-
turas e das respectivas legislações
do trabalho e dos sistemas tribu-
tários de todos os países em que
a Tyco atua como outro obstácu-
lo. "E o terceiro desafio está na
criação de uma cultura organi-
zacional em linguagem comum
que possibilite um alto índice de
engajamento da força de trabalho,
manutenção e atração de novos
talentos para a empresa", diz.

O executivo acredita ser possí-
vel vencer essas barreiras por meio
de uma gestão de pessoas trans-
parente, que respeite as diferenças
de cada cultura. "É preciso, tam-
bém, criar oportunidades que for-
taleçam a diversidade com movi-
mentação de talentos para outros
países e com uma governança
corporativa que assegure uma ges-
tão pautada na ética, integridade e
muito respeito ao ser humano."

Em seu trabalho, Zornetta con-
ta com a ajuda de parceiros estra-
tégicos regionais que dão suporte
com informações e pesquisa regio-
nais. "Temos advogados e repre-
sentantes legais em cada local em
que temos operações para assegu-
rar o correto entendimento e res-
peito às leis de cada país e uma
equipe local competente para apli-
car as políticas da empresa e criar
soluções locais customizadas."

Dar feedback

Os maiores desafios, para Stela
Amaral, diretora de People & Organi-
zation para a América Latina da Novo
Nordisk Farmacêutica, concentram-se
na gestão do desempenho e no recru-
tamento de profissionais que se ali-
nhem ao perfil da empresa e que te-
nham foco no resultado.

"O gestor precisa ser orientado e
treinado para gerir as pessoas. Mas o
que vejo são profissionais mais preo-
cupados com o lado técnico e opera-
cional do que com coaching, delega-
ção e treinamento de sua equipe", ob-
serva. No que se refere ao recrutamento
e seleção, Stela conta que muitos
gestores ainda buscam profissionais à
sua imagem e semelhança, em vez de
buscarem aqueles com competências
requeridas para a posição e com os
valores e o perfil da empresa. "Além
disso, o foco no resultado ainda não é
uma competência reforçada nos pro-
fissionais. Os gestores na América La-
tina têm muita dificuldade em cobrar
resultados e dar feedback, baseando-
se muito mais no relacionamento."

Ela conta que sempre se deparou

Entender as leis trabalhistas

Stela, da Novo Nordisk: foco no
resultado ainda não é uma

competência nos profissionais

com essas questões em quase todos
os países da América Latina. "Por
meio do desenvolvimento dos líde-
res é que conseguimos melhorar a
gestão das pessoas. Como head de
RH, busquei sempre desenvolver di-
retores e gerentes para que eles se-
jam os gestores de seus recursos hu-
manos, dando as ferramentas e a
orientação necessárias", conta.

Além dos aspectos culturais, Pau-
lo Borba, diretor de RH da MWM
International Motores, aponta as di-
ferenças na legislação trabalhista de
cada país como um grande desafio a
ser superado pelos gestores da área
de recursos humanos. Dessa forma,
entender como funciona cada cultu-
ra e as leis que regem as relações no
trabalho é o primeiro passo para
quem está à frente do RH na região.

"Parece simples, mas exige muita
determinação, pois, após entender a
cultura, não se pode perder o foco do
que a empresa quer em sua linha mes-

tra", diz Borba. Isso, segundo ele, exi-
ge flexibilidade do gestor para intro-
duzir esse pensamento num ambiente,
muitas vezes, não favorável. "É um
processo de convencimento, de de-
monstração de respeito, de busca de
credibilidade e, acima de tudo, do
exemplo de cada liderança. Entender
a legislação é procurar serviços locais
que possam ser orientadores e não ten-
tar ser conhecedor de tudo."

Todos esses obstáculos, continua
Borba, são apenas etapas a serem en-
tendidas e superadas, mas que, no fim,
apresentam o mesmo propósito de
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Conhecer o ambiente empresarial

Os desafios em gestão de
pessoas na América Latina não
são muito diferentes dos desa-
fios em outras regiões na avalia-
ção de Claudia Zarenczansky, di-
retora de RH da Computer As-
sociates para a AL. O que torna
essa tarefa mais desafiadora
nessa parte do globo, porém,
são, segundo ela, os aspectos
culturais e o estágio de desen-
volvimento do ambiente orga-
nizacional em cada país.

Nesse sentido, a executiva
considera como os três maio-
res desafios para o RH conhe-
cer a cultura e o ambiente em-
presarial (entendendo como a
gestão de equipes e de pessoas
pode funcionar como diferen-
cial competitivo e como pode
gerar valor para a organização);
entender e administrar os pro-
cessos de mudança de forma
efetiva; e formar equipes de
alto desempenho focadas na
busca de resultados.

"O profissional que tem res-
ponsabilidade pela gestão de pes-
soas precisa obter o máximo de
informação sobre o ambiente em
que está inserido. Entender a cul-
tura, o clima da empresa e o per-
fil da sua equipe é, sem dúvida, o
primeiro passo para avaliar os
problemas de forma estratégica e
atuar no sentido de aumentar o
desempenho de toda a equipe",
aconselha Claudia. "Além disso,
respeitar as diferenças ajuda a criar
a flexibilidade necessária para
adaptar os programas e a lingua-
gem às diferentes realidades, sem
perder o foco nos objetivos co-
muns", acrescenta.

Compartilhar informação,
investindo num processo de co-
municação eficiente com a
equipe, também é, segundo
Claudia, uma forma de con-
quistar a confiança e o compro-
metimento das pessoas e de
romper algumas barreiras para
o desempenho excelente.

aprendizado. "O que se aprende é que
os hábitos e costumes não serão alte-
rados em qualquer lugar, mas os valo-
res da organização podem ser entendi-
dos, assumidos e praticados. Basta ver
o exemplo da Toyota na Argentina. A
unidade de nosso país vizinho não con-
ta com nenhum japonês nas linhas de
produção ou no nível gerencial, mas
os valores que lá imperam são exata-
mente os mesmos do Japão."

Borba, da MWM: não se pode
perder o foco do que a empresa

quer em sua estratégia
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