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Pessoas no foco
Embora o talento seja
reconhecido como fator
crítico à competitividade,
o alinhamento do capital
humano aos objetivos
de negócios ainda se
mostra um grande
desafio, no Brasil e
em todo o mundo
Por Solange Calvo

Em tempos de competitividade intensa,
alterações profundas no mercado de
trabalho e nas relações de consumo
e foco constante em inovação e
produtividade, não causa surpresa que
as empresas reservem um espaço no
topo da sua agenda estratégica para
as questões relacionadas à gestão de
pessoas. É natural que o profissional
talentoso seja entendido como fator
decisivo na capacidade de se diferenciar
no mercado. Já faz quase meio século,
afinal, que o mundo acadêmico
credenciou oficialmente - por meio
dos estudiosos Teodore Shultz e Gary
Becker, ambos ganhadores do Prêmio
Nobel de Economia - a qualidade do
capital humano como determinante
da produtividade das corporações. No
entanto, uma grande revolução está em
curso no campo da gestão de pessoas e
tem no seu epicentro a área de Recursos
Humanos (RH) das organizações.

As mudanças implementadas na
função de RH desde meados da década
de 90, com a criação de sistemas
integrados e tecnologias avançadas
para auxiliar no gerenciamento de
pessoas, já não podem dar conta das

novas demandas. Uma forte tensão
se instaura: de um lado, a pressão por
resultados, sustentada pelos ousados
objetivos de negócios definidos pela alta
administração; de outro, as dificuldades
do RH em responder a esses desafios.
Há uma distância muito clara entre esses
dois mundos e o mercado clama por
soluções urgentes para encurtá-la.

Esse cenário, longe de refletir um
problema isoladamente brasileiro,
compõe a realidade de empresas de
todo o mundo, como se pode aferir
dos resultados de uma das mais amplas
e profundas pesquisas já realizadas
no âmbito do capital humano, recém-
concluída a partir de uma parceria
entre a Deloitte e a The Economist
Intelligence Unit (braço de informações
de negócios da Euromoney, editora
da revista The Economist). A análise
das respostas de 531 entrevistados de
468 empresas de todos os continentes

- incluindo executivos de negócios
e líderes de RH - propõe conclusões
reveladoras dos desafios relacionados à
gestão de profissionais. Os dois grupos
de entrevistados concordam que as
questões ligadas a pessoas são vitais para
a performance da corporação. Porém,
o que realmente interessa aos líderes
empresariais hoje em dia não é mais a
eficiência operacional do RH, mas as
questões práticas que incidem sobre a
performance das organizações: talento,
liderança, cultura interna e alinhamento
estratégico.

Quase todos os entrevistados (95%)
esperam que o RH seja percebido daqui
para frente como uma função realmente
estratégica e não somente como um
centro gerador de custos. Mas somente
25% dos que lideram os processos de
negócios acham que o RH desempenha
atualmente um papel crucial na
formulação da estratégia.
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O próprio nome do relatório da pesquisa,
"Aligned at the Top", sinaliza o problema
central: chegou o momento de o RH
funcionar efetivamente alinhado ao topo
da organização. "A distância entre os
executivos de negócios que determinam
a estratégia e aqueles que coordenam a
gestão de pessoas ainda é muito grande
e a busca de uma integração entre
essas duas esferas é uma questão de
vontade, determinação e ação", avalia
Vicente Picarelli Filho, sócio-líder da área
de Consultoria em Gestão de Capital
Humano da Deloitte para a América
Latina.

O processo de transformação do RH
nos últimos anos pode ter melhorado
a qualidade do serviço e reduzido os
custos de administração da área, mas,
na maioria dos casos, não houve uma
mudança significativa na missão ou no

papel do RH na empresa. "Na década
passada, as áreas de RH começaram a
montar sistemas para melhorar seu nível
de informação, mas elas continuavam
olhando para si mesmas e não para
a organização, como que dizendo:
'Vejam o que temos e usem'. Hoje,
no entanto, o RH percebe finalmente
a necessidade de avaliar o ambiente
externo e se preparar internamente.
Em vez de atender às demandas
específicas, como treinamento de
pessoas, o RH precisa organizar o capital
humano em termos de competência,
remuneração e estratégia de negócios",
avalia Picarelli. As conclusões do
estudo indicam que a verdadeira
transformação do RH em uma função
estratégica passa por assumir atribuições
diretamente relacionadas às mudanças
do ambiente de negócios (quadro na
pág, ao lado).

A distância entre a área de RH e a alta
administração não se explica, entretanto,
apenas pela necessidade de ajuste da
liderança do capital humano às novas
demandas. A pesquisa "Aligned at the
Top" mostrou que a alta administração
das empresas não tem por hábito
envolver o RH em muitos dos processos
importantes da estratégia de negócios,
como uma eventual operação de fusão
ou aquisição de outra empresa. Embora
fosse natural a inclusão da liderança
do RH em processos complexos como
este - nos quais o impacto no dia-
a-dia dos profissionais e na forma
de organizar o trabalho é direto -, o
estudo identificou que, em 60% das
empresas, os executivos de negócios
nunca ou raramente consultam suas
equipes de RH para conduzir operações
do gênero. No caso de um processo de
terceirização de serviços, esse percentual
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também é alto (40%). "É preciso que
o CEO e todos os principais líderes das
organizações percebam a relevância
das pessoas para o alcance desses
objetivos", alerta Picarelli.

O desafio da tecnologia
Os entrevistados que compõem o estrato
latino-americano do estudo indicam
níveis de preocupação diferenciados
em relação aos da amostra global. O
ponto mais discrepante nas respostas
dos executivos locais diz respeito à
seleção das questões estratégicas
ligadas à gestão de pessoas que hoje
capturam maior atenção da organização.
Entre os respondentes da América
Latina e especificamente do Brasil, o
fator que demanda mais empenho
está relacionado à necessidade de
acompanhar os avanços tecnológicos
(item citado por 74% do estrato local).
Nas respostas da amostra global, a
competição crescente dos mercados
e a pressão dos clientes pela melhoria
contínua de produtos e serviços são
os principais desafios, com o item
tecnologia aparecendo apenas na
terceira posição, com pouco mais de
40% das indicações.

A preocupação mais acentuada com a
questão tecnológica tem sua razão de
ser, na visão de Paulo Tafner, economista
do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) e autor da obra "Brasil:
o Estado de uma Nação" (Edição Ipea,
2005). Ele interpreta as respostas da
pesquisa a partir da exposição de um
paradoxo interessante, que começa pela
visão, hoje amplamente aceita, de que
o baixo grau de educação representa
um gargalo para o crescimento do
País. Partindo desse pressuposto, como
entender que, durante a década de
80, quando o grau de educação do
trabalhador brasileiro era bem inferior
ao de hoje, o Brasil apresentava índices
de expansão mais altos do que os
atuais? Por que a educação é vista agora
como um entrave para o crescimento?
A resposta está no desenvolvimento
tecnológico. "No passado, o Brasil
crescia à luz de tecnologias estáveis,
sendo muito menos complexa e mais
rápida a capacitação profissional.
Agora, o avanço tecnológico ocorre
em ritmo acelerado, fazendo com
que a velocidade de adaptação seja

diretamente dependente do nível
de escolaridade", analisa Tafner. O
economista diz não ter dúvidas de que,
quanto mais complexa a tecnologia e
quanto mais rapidamente ela mudar,
mais chances há de se utilizarem
talentos cultivados pela via da educação.
"O que significa maior diferença de
rendimentos entre os que têm educação
e os que não têm", conclui.

Fontes de talento
A principal fonte de talentos reside
atualmente na capacidade de
desenvolver e treinar o seu próprio
pessoal (indicação de 97% no estrato
da região e 89% na amostra global).
A segunda principal maneira de se
obter profissionais adequados para
as funções a serem desempenhadas
consiste, no caso das organizações da
América Latina, no recrutamento em
instituições de ensino de ponta (na
média mundial, a segunda fonte principal
é o recrutamento de profissionais vindos
da concorrência).

Para o presidente da Associação Brasileira
de Recursos Humanos (ABRH), Ralph
Chelotti, "é preciso criar algum incentivo
que ofereça condições às empresas de
capacitar e qualificar seus empregados."
Em sua opinião, somente dessa
forma será possível obter condições
de competir no mercado globalizado
e aumentar de forma significativa a
produtividade das organizações.

O nível de escolaridade do profissional
brasileiro ainda está muito aquém
do necessário para proporcionar um
crescimento sustentável e as condições
necessárias para a competitividade
global, na avaliação de Tafner, do
Ipea. Embora o País tenha realizado
muito nas últimas décadas em relação
à capacitação, a população tem baixa
capacidade para desenvolver tarefas
mais complexas, liderar, criar novos
conhecimentos e tomar decisões
que exijam inteligência analítica mais
sofisticada. "O baixo níve educacional de
nossa força de trabalho é um dos fatores
limitativos do crescimento", reforça.

Mas a condução dessa mudança
no cenário da competitividade faz
voltar ao centro das discussões a
urgência de encurtar a distância

RH estratégico
Para tornar a gestão de pessoas uma
função realmente estratégica, a área
de RH precisa assumir papéis que
respondam às demandas ditadas pelo
mercado:

Mobilidade global: à medida que o
mercado de trabalho e de negócios
ganha dimensões globais, o RH deve
desenvolver habilidades para procurar
e contratar os melhores talentos em
qualquer parte do mundo.

Fusões e aquisições: o processo de
consolidação compõe hoje as estratégias
de negócios. O RH pode ajudar a
desenvolver ferramentas e métodos para
tornar as integrações mais rápidas e
tranqüilas.

Internacionalização: enquanto as
empresas de economias mais maduras
expandem suas atividades aos países
emergentes, as organizações brasileiras
também se internacionalizam. O
RH precisa criar sistemas, políticas e
procedimentos-padrão que possam
ser rapidamente adaptados às leis
trabalhistas locais e às condições dos
mercados-alvo.

do RH em relação ao centro das
decisões na empresa. "Precisamos
de líderes visionários, que levantem
essa bandeira nas organizações",
conclama Picarelli, da Deloitte, que
acredita já existirem meios concretos
para criar uma linguagem compatível
às duas esferas. Entre esses meios,
ele destaca a conveniência de se
criar e seguir um "mapa de valor
do capital humano", que consistiria
basicamente em um sistema integrado,
ou um mapa propriamente dito, que
apontasse os caminhos que a área de
RH trilharia para a geração de valor à
organização. Desse mapa, podem ser
encontrados os caminhos para que
o CEO compreenda as demandas do
RH e ofereça os recursos e os meios
para a concretização do seu pessoal
e também para que o RH formule,
com precisão, as estratégias que
contribuam para o alcance das metas
de negócios.

Para obter o conteúdo completo da
pesquisa "Aligned at the Top", acesse
www.deloitte.com.br.
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