
O sentido da

ESTRATÉGIA
É preciso falar de tecnologia, mas

sem esquecer sua importância

funcional dentro da estratégia

empresarial

organização da estru-
tura e dos recursos de

uma empresa deve
derivar de sua

estratégia. Uma
boa estrutura

é aquela que
serve à estra-

tégia. E esse processo é dinâmico
— muda todos os dias.

A área de RH não está livre
desta afirmação —a estratégia, a
estrutura, os processos e os
sistemas de RH devem ser
desenhados para dar máxima
resposta à estratégia empresarial.
O desafio é responder rápida e

adequadamente às necessidades do
momento. Ou tornar-se irrelevante
e continuar cuidando da
burocracia.
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Vejamos alguns exemplos:

• Processos de crescimento
acelerado vão requerer que o RH
aumente sua capacidade de

atendimento em R&S, ao mesmo
tempo em que começa a colocar

em xeque a capacidade ope-
racional da área. É hora de ter-
ceirizar tudo o que for possível,
em especial a administração de
pessoal, para que o foco dos
consultores internos possa ficar
na seleção e na integração dos
novos. Se o crescimento for
acompanhado de expansão
geográfica, uma intranet é
ferramenta insubstituível para
que todos, em todos os lugares,
tenham a sensação de pertencer à
mesma empresa. Entre 1998 e
2000, fase do crescimento
vertiginoso da Nortel, esta
abordagem foi fundamental para
dar ordem ao caos.
• O mesmo vale para momentos
de fusão e aquisição —é bobagem
perder tempo com a integração
de sistemas de administração de
pessoal. Entregue os dois
sistemas antigos para o mesmo
terceirizador e foque sua energia
na integração dos processos de
gestão. Unifique os sistemas o
mais rápido possível e integre a
camada de atendimento (portal e
intranet). Quanto mais rápido
todos forem atendidos por igual

(em todos os detalhes, do crachá ao plano de sucessão)
mais rápido você terá uma empresa em sua mão. Foi
assim que a Brasil Telecom unificou 10 operações estatais
em uma única empresa privada.
• Fusões e aquisições passam ainda pelo desafio
gigantesco de unificar a cultura e a comunicação
corporativa. Um bom portal corporativo, além de camada
de atendimento para os processos de RH, serve como
base para a comunicação unificada e esclarecimento de
dúvidas ao longo do processo. É também uma excelente
forma de as pessoas saberem quem é quem na nova
organização e como entrar em contato com cada um.
Este foi um dos focos primordiais da Telecom, após a
fusão com a Telefônica. E foi fator crítico de sucesso na
aquisição do Banespa pelo Santander.
• Os dois cenários geram primordialmente a
necessidade de muito rapidamente avaliar e movimentar
pessoas. Neste cenário também é possível fazer uso de
terceirização nas pontas dos processos (em especial em
recrutamento e em "assessment"). Mas o que fará
diferença é a capacidade de manipular grandes
quantidades de informação sofisticada. Uma boa
ferramenta da e-RH, que além de manter sob controle
todo o "workfiow" do processo seletivo (interno ou
externo) se integre a um bom processo via internet, pode
gerar vários pontos percentuais de diferença no
"turnover" e no clima organizacional. TSE e
Termotécnica são duas das boas histórias.
• Processos de mudança, principalmente quando
envolvem mudanças nas competências fundamentais ou
quando necessitam de muita velocidade, requerem gestão
de projetos e cooperação multidisciplinar. O trabalho
cooperativo em projetos fica extremamente facilitado
quando ancorado em tecnologia —softwares de gestão
de projetos e ferramentas que permitam negociar
objetivos compartilhados e medir resultados de forma
mais impessoal (180° ou 360°) são fundamentais para
manter o senso de justiça na organização nesses
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momentos. O programa GCR dos Correios, implantado
em 2002, mobilizou e realinhou um efetivo de mais de
100 mil pessoas.
• Forças de vendas grandes e remotas são sempre
desafiadoras: integrá-las, dar boas condições
operacionais, medir seu desempenho, pagar
corretamente prêmios e comissões, mantendo o
"turnover" em um nível aceitável quando não é possível
olhar nos olhos todos os dias são ações impossíveis de
serem feitas sem uma ancoragem em tecnologia. O
primeiro passo é um bom portal B2E, onde o vendedor
possa entregar sua produção (de preferência automática
e digitalmente a partir de um PDA), requerer seu
reembolso de despesas, alimentar o CRM, fazer
treinamento a distância sobre os novos produtos e
promoções, elaborar propostas, obter apoio negociai e
técnico e monitorar seu próprio desempenho. Parece
muito sofisticado? Observe a Natura. E a Ambev.
• Empresas que precisam obrigatoriamente formar mão
de obra dentro de casa requerem abordagem
metodológica forte. E, no mínimo, um excelente LMS
(Learning Management System) para administrar os
processos formais de treinamento, sejam eles presenciais
ou a distância, e uma boa biblioteca virtual que mapeie
os conhecimentos, materiais e especialistas da
organização. A Embraer é um bom exemplo. Itaú e
Bradesco também. Em telecom, a Telemig é um

destaque.

Nos quase vinte anos de consultoria, a reclamação
mais comum que ouvi da área de RH é a de como é
difícil conseguir convencer a cúpula da empresa a
investir em tecnologia e melhoria de processos em RH.
A resposta para estas reclamações é simples —prove que
você é capaz de ajudar a empresa a executar sua
estratégia. Prove que você é capaz de gerar retorno sobre
o investimento. Faça parte da formulação da estratégia e
comprometa o RH com a estratégia. Comprometa-se com

o resultado. Isto requer coragem
e também que você tenha
competência e energia para
entregar o prometido. O prêmio
é bom. As melhores portas se
abrem para executivos com este
perfil.

Text Box
Fonte: T&D: inteligência corporativa, ano 15, n. 149, p. 34-36, 2007.




