
Máquina
ajustada
Na receita de empresas de sucesso,
ter uma liderança efetiva,
profissionais capacitados e respeitar

as pessoas são itens obrigatórios

Por Guma e Carvalho e Vinícius Gorgulho

Qual a receita de uma empresa de sucesso a partir
de sua gestão de pessoas? Para levar aos seus

leitores alguns desses ingredientes, MELHOR foi bus-
car na fonte (leia-se organizações que se destacaram em
seus segmentos) o que há de destaque em suas políticas
de RH. Mesmo sabendo que cada caso é um caso, al-
guns fatores aparecem de forma constante, como o de-
senvolvimento da liderança.

Com a competitividade a mil por hora, ter alguém que
saiba extrair o que há de melhor de uma equipe, a partir
de metas claras e bem divulgadas, é condição básica para
quem deseja se destacar no mercado. Mas não é só isso
que conta. Paralelamente à importância dada à lideran-
ça, especialistas apontam ó desenvolvimento da carrei-
ra como forma de garantir maior comprometimento de
um funcionário e, conseqüentemente, melhores resulta-
dos. Nesse sentido, os investimentos na qualificação dos
colaboradores e a criação de oportunidades ou de desa-
fios no ambiente de trabalho também são algumas das
características de empresas de sucesso. Sem contar, é
claro, a de manter em dia valores muitas vezes coloca-
dos em quadros na recepção, tais como transparência e
respeito pelas pessoas. Apesar de tamanhos e focos dis-
tintos, todas concordam num aspecto (e têm razões de
sobra para isso): investir em gente é o melhor remédio
para enfrentar o mercado.
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Paulo Sérgio de Sá, assessor ad-
ministrativo e de RH da V&M Bra-
sil, que atua no setor de metalurgia,
conta que, depois de a empresa
amargar resultados não muito
satisfatórios na década de 90, a par-
tir de 2000 começou-se a investir
mais em gente. Foi quando passa-
ram a olhar com mais atenção a ges-
tão de pessoas, e perceberam que o
grande problema era de relaciona-
mento. De um passado num merca-
do monopolista e uma cultura de
chefes, a V&M percebeu que preci-
sava investir mais na mudança de
estilo dos gestores.

Partindo do princípio de que cada
um tem uma motivação, a compa-
nhia tratou de identificar os perfis
dos principais gestores por meio de
pesquisas junto a eles e aos seus
subordinados. Esse foi o pontapé
para ações de desenvolvimento de
liderança e de motivação. Para o
pessoal de nível intermediário, o
processo foi semelhante.

"Paralelamente, precisávamos
ajudar quem não era-gestor",
acrescenta Sérgio. Assim surgia,
em 2003, outro programa, o Vi-
ver Melhor: reuniões com o pes-
soal de nível operacional, nas quais
se discutiam temas como relacio-
namento. "Acreditamos que a
mudança se dá pelo desenvolvi-
mento dos relacionamentos. Por
isso, todas as ações estão calca-
das na área comportamental", diz.

Quem também investiu em RH
foi a ABnote, responsável pelos car-
tões de plástico utilizados pelas dez
maiores operadoras de cartão de cré-
dito no país e por grandes compa-
nhias de telecomunicações, entre
outros serviços. Lauro Lopes, geren-
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te de RH da empresa, chegou à com-
panhia em 2003 com a missão de
mudar as coisas. De lá para cá, ele
conta, muito foi feito e o principal
foi no que se refere à liderança.

Um dos primeiros projetos de-
senvolvidos foi o mapeamento dos
líderes e das competências essen-
ciais da empresa. A partir desse tra-
balho de assessment (veja mais so-
bre esse tema na pág. 18), foi pos-
sível trilhar o caminho de desenvol-
vimento de cada um deles.

Com um verdadeiro mapa sobre
os líderes e suas competências, a
ABnote resolveu estender esse tra-
balho a outros gestores. Atualmen-
te, cada diretor tem condições de
saber a quantas anda um funcioná-
rio em relação ao que se espera dele
e pode tomar a iniciativa de enca-
minhá-lo a um determinado progra-
ma de capacitação, sempre contan-
do com o suporte do RH.

Para que esse trabalho de consul-
tor interno seja efetivo, a área de RH
conta com uma espécie de centro de
serviços compartilhados na unida-
de carioca da empresa. "Sem se preo-
cupar com questões operacionais,

temos mais tempo para nos dedicar-
mos ao que é estratégico", comenta
Lopes. Isso permite, entre outras
coisas, acompanhar de perto o tra-
balho nas quatro plantas que a em-
presa possui - em Erechim (RJ), Rio
de Janeiro (RJ), Barueri e Sorocaba
(estas em SP). Ao todo, são cerca
de 2,7 mil pessoas trabalhando na
confecção de cartões para empresas
de crédito. Há também células de
trabalho nos departamentos de trân-
sito (Detrans) de oito Estados, res-
ponsáveis pela emissão das cartei-
ras de habilitação.

Um dos aspectos positivos de se
investir nos líderes é o comprome-
timento que eles podem criar entre
os demais funcionários, Na Varig
Log, por exemplo, é a pedra basilar
para a construção de uma visão de
futuro da empresa. Prestes a im-
plantar um programa de participa-
ção nos lucros e resultados - algo
pouco comum no setor, como ob-
serva Álvaro Figueiredo, gerente
de gestão do capital humano da
empresa -, a companhia de
logística acredita que isso terá um
impacto sobre a liderança. "Com

ele, teremos como vincular o resul-
tado da empresa com o das pessoas
e, assim, avaliar o grau de contri-
buição de cada área. O grupo pode
pressionar os líderes para resolve-
rem alguns problemas e isso vai
reforçar a ação da liderança pelos
resultados", explica Figueiredo.

Tenha metas bem
traçadas e bem divulgadas

para ter resultados

Meta é uma palavra quase sagra-
da dentro do modelo de gestão de
pessoas da Fleury Medicina e Saú-
de. No último exercício, a empresa
atingiu 95% de suas metas. Entre os
funcionários, 90% atingiram total
ou parcialmente seus objetivos e
10% superaram as expectativas.

Para a diretora de RH da Fleury,
Lenita Lopes, ter o desempenho
como referencial de gestão é o
que mais contribuiu para os re-
sultados positivos da empresa nos
últimos anos. Os pilares desse
modelo são interdependentes: a
comunicação ostensiva das metas
gerais da corporação, o investi-
mento na qualificação profissio-
nal, o processo participativo de
definição de metas individuais e
grupais e a meritocracia.

A comunicação de macro me-
tas corporativas na Fleury tem
como pivô os líderes de equipes,
mas acontece por meio de todos
os canais disponíveis de forma
sistêmica e busca ser transparente,
simples e clara. Segundo Lenita,
todos os funcionários são informa-
dos sobre os objetivos de vendas,
lucros esperados, estratégias com
Q cliente, treinamentos, questões
ambientais e excelência no mane-
jo de resíduos contaminados.



O mais sistêmico e importante dos
métodos da gestão, segundo Lenita,
é o processo participativo de defini-
ção de metas individuais, em que
cada membro da equipe estabelece
seus objetivos operacionais, se reú-
ne com seu líder para consolidá-los
e planejar a ação. "Não posso ter um
grande número de pessoas atingin-
do suas metas e a empresa não. Pre-
miar isso é paternalista. Se um está
atendendo mal, há interferência no
resultado da equipe. Isso indica pla-
nejamento errado ou concessivo. É
preciso haver uma calibragem. Há
uma forte interdependência dos ob-
jetivos", diz a diretora. As metas,

definidas em março, sofrem um pro-
cesso de revisão que vai de julho a
agosto. "Ciente das metas da em-
presa e com autonomia para definir
as suas próprias, o funcionário sen-
te-se um empreendedor e pergunta-
se sobre como contribuir com o em-
preendimento do qual compartilha",
conclui Lenita.

"Cuidar dos líderes é fazer com
que o estabelecimento de metas e de
compromisso dos cerca de 7,5 mil
colaboradores da Pirelli Pneus no
país flua normalmente", emenda
Antônia Magnusson, gerente de for-
mação e desenvolvimento da em-
presa para a América Latina. Ape-

sar dos investimen-
tos fortes na capa-
citação da liderança
nos últimos três
anos, Antônia con-
ta que outras ações
ajudam na hora de
obter o melhor dos
colaboradores. En-
tra em cena, nesse
bojo, o desenvolvi-
mento da carreira.

No caso da Pi-
relli, isso significa
trabalhar fora. Por
meio de um progra-
ma específico, a
empresa identifica
as pessoas de inte-
resse e estabelece
ações para esse gru-
po. E uma deslas é
a possibilidade de
atuar em outras uni-
dades no exterior.
"Isso amplia a visão
estratégica do pro-
fissional, há um
ganho cultural for-
te", diz Antônia.

Mas nem sempre é preciso via-
jar para desenvolver a carreira, bas-
ta a empresa oferecer as condições
necessárias para que o funcionário
melhore suas competências aqui
mesmo. E pelo que se vê no mer-
cado, mais e mais organizações
estão buscando isso. Para aquelas
que MELHOR ouviu, o retorno é
líquido e certo.

Na Weg, fabricante de equipa-
mentos eletro-eletrônicos indus-
triais, qualificação profissional é o
carro-chefe de sua gestão de pessoas
- e a empresa investe mais de 3
milhões de reais por ano em pro-
gramas dessa natureza. Esse mon-
tante contribuiu para o lançamento
de novos produtos com maior valor
agregado que, segundo o diretor de
marketing e RH, Jaime Richter, são
os principais responsáveis pelos re-
sultados da indústria catarinense nos
últimos cinco anos.

O investimento na qualificação
de mão-de-obra surgiu logo na fun-
dação da empresa em Jaraguá do
Sul, no interior de Santa Catarina,
em 1941. Poucos anos depois, há 35
anos, a Weg criava seu próprio cen-
tro de treinamento, que já funcio-
nava com o conceito de educação
continuada e que hoje atende simul-
taneamente mais de 2,2 mil alunos
em diferentes turmas.

O primeiro programa foi o Trei-
namento de Aprendizes, dirigido
a jovens entre 16 e 18 anos, com
cursos trienais de mecânica, elé-
trica, eletrônica, ferramentaria,
manutenção e química. Com 300
alunos por ano, dos quais 100 são
calouros, o curso existe até hoje.



"Um diretor e cinco gerentes atuais
ingressaram na empresa por aí. O
atual presidente executivo, Décio
da Silva, foi aluno da primeira tur-
ma", conta Richter.

Há cerca de 15 anos, foi criado
o Curso para Qualificação Profis-
sional de Operadores de Produção,
que hoje tem uma média de l ,8 mil
alunos, a maioria recém-admitidos
na empresa. Eles recebem nivela-
mento em matemática e português
e estudam instrumentos de medi-
ção, ferramentas de gestão de qua-
lidade e estatística.

"Com o chão de fábrica treina-
do, foi preciso preparar quem con-
duziria, motivaria, avaliaria e trei-
naria essas pessoas", diz Richter.
Isso motivou a criação do Curso

de Chefia, dirigido aos funcioná-
rios graduandos ou graduados, que
nele estudam relacionamento
interpessoal, técnicas de entrevis-
ta, cultura e princípios Weg, pla-
nejamento estratégico, orçamento,
legislação trabalhista, qualidade,
medicina e saúde no trabalho, fi-
nanças e custos.

Pode parecer que a Weg cami-
nha na contramão da história ao fo-
mentar carreiras decenárias na
casa. Contudo, um dos pilares de
sua política de carreira é o rodízio
de cargos. "Acreditamos que as
pessoas não devem ficar 20 anos
fazendo a mesma coisa, mas que
devem ter competências multi-
disciplinares. Assim, o rodízio e os
treinamentos conduzem à promo-

ção. A cada 10 anos
você circula por cin-
co funções diferen-
tes. Cada novo car-
go é como estar nu-
ma outra empresa. A
maioria de nossos
diretores está na
Weg há 25 anos",
diz o diretor.

A qualificação da
equipe é bom negó-
cio para os dois la-
dos, empresa e fun-
cionário. O que pode
ser parte de um dis-
curso comum, na
PBTI Soluções, que
comercializa soft-
wares e serviços de
tecnologia da infor-
mação para gestão de
negócios, é uma re-
gra de ouro. A com-
panhia funciona co-
mo representação
brasileira das empre-

sas BMC e Tibco, dos EUA, e os
treinamentos da área técnica acon-
tecem em grande parte no exterior,
o que é um grande atrativo de mão-
de-obra. A faixa etária dos profis-
sionais que a empresa contrata em
seus escritórios em São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte e Bra-
sília fica entre 20 e 30 anos.

"O capital humano é responsá-
vel por mais de 50% do sucesso
dos resultados financeiros recen-
tes da PBTI", afirma seu diretor-
presidente, Edson Depieri, segun-
do o qual 20% da receita da em-
presa são investidos anualmente
em gestão de recursos humanos,
sendo que o equivalente a 10% do
lucro líquido é investido em qua-
lificação profissional.

Simplicidade e
respeito ajudam no clima

organizacional

Outros fatores presentes nas em-
presas de sucesso são a simplicida-
de, transparência e respeito pelos
colaboradores. Muitas vezes, os "ar-
rojados" modelos de gestão de pes-
soas às vezes são tão "eficientes" que
acabam por esquecer o significado
da segunda palavra da expressão re-
cursos humanos. A Nitrix, empresa
mineira de equipamentos de circui-
to fechado de TV, adotou outro ca-
minho: o modo caipira, que troca as
mega-estruturas por simplicidade e
as formais dinâmicas de integração
pela cumplicidade e congregação.

Com esse jeitinho brasileiro "do
bem", a Nitrix tornou-se uma das
empresas que mais cresceram no
país desde 2003: 1500%, segundo
a, sócia-proprietária e diretora de
marketing, Mirella Bayer. Além do
mercado em franca expansão, com



crescimento anual de 20%, o maior
trunfo competitivo da Nitrix é ofe-
recer assistência técnica nacional:
seus concorrentes chineses traba-
lham em economia de escala, pra-
ticam preços baixos, mas não têm
esse diferencial.

Seu modelo de gestão de pessoas
mais humano gerou um senso de
interdependência nas equipes que
ajudou a disseminar a visão de ne-
gócio da empresa. Segundo Mirella,
um café da manhã coletivo, o Café
do Bom Dia, é uma das mais impor-
tantes ferramentas de RH. Toda sex-
ta-feira de manhã, por 30 minutos,
os funcionários tomam juntos um
farto café, com guloseimas levadas
por cada um deles. Comendo pão-
de-queijo e ouvindo música, eles se
preparam para fechar a semana com
jogos, nos quais exercitam a
conscientização social e ambiental
ou recebem informações sobre cui-
dados com a saúde. De volta ao ba-
tente, os gerentes trabalham como

multiplicadores dos valores da em-
presa junto às equipes.

Antes desse tipo de atividade, as
áreas faziam seu planejamento de
forma mais independente. "Na hora
de estabelecer a margem de contri-
buição dos produtos, o comercial
queria o preço menor, mas isso po-
deria comprometer a qualidade",
conta Bayer. A integração social das
equipes gerou mais comunicação
interna e uma cultura colaborativa.
Segundo a diretora, agora as áreas
pensam no lucro líquido e fazem o
planejamento estratégico de forma
harmônica, trabalhando sobre o que
gera mais resultado para a Nitrix
como um todo.

Sai o café da manhã e entram os
uniformes na DalLogis Logística.
Para manter a eficiência da distribui-
ção de cargas com uma taxa de erros
muito baixa - uma das razões do su-
cesso da empresa -, a sua área de RH
investe continuadamente na satisfa-
ção dos funcionários e em treinamen-
to. "Além de pagarmos bem, quem
trabalha aqui sente-se em casa, tem
suas colocações ouvidas e atendidas
quando pertinentes e recebe treina-
mento que garante a excelência", afir-
ma Renato Mantoani, sócio e diretor
comercial da DalLogis.

Ele conta que a remuneração pra-
ticada pela empresa supera a média
do setor de transportes em 15%. E a
política de complementação salarial
também contribui com o bom nível
de satisfação do pessoal: o motoris-
ta do caminhão tem o mesmo plano
de saúde que o dono da empresa.
"Aqui todos são tratados com

Pereira, do Serasa (à esq.): cuidar
das lideranças é um dos caminhos
para funcionários terem um bom
ambiente de trabalho (acima)

equanimidade, têm liberdade de ex-
pressão. Nós estimulamos o amor
pela empresa. Há um clima organi-
zacional em que as pessoas se sen-
tem em família. Isso garante a coe-
são da operação", diz Mantoani.

Essa igualdade é traduzida até
nas roupas do pessoal. A empresa
contratou uma confecção que pro-
duziu várias opções diferentes de
uniformes que são usados por todos
os 50 empregados, inclusive a dire-
toria. "Virou moda, o povo tem or-
gulho de usar", diz.

Na Serasa, considerada como uma
das melhores empresas para se traba-
lhar no país, boa parte do crédito de
sua performance vem do alto nível de
satisfação de seus funcionários, cha-
mados de Ser Serasa. Milton Luís
Figueiredo Pereira, diretor de desen-



volvimento humano e organizacional
da empresa, conta que a mola propul-
sora desse "bem-estar" organizacional
são seis macro processos integrados:
qualidade de vida; cidadania empre-
sarial; gestão de pessoas por compe-
tências; gestão do conhecimento; de-
senvolvimento de liderança; e gestão
da cultura organizacional.

As operações do Serasa são be-
neficiadas, mais diretamente, pela
gestão de pessoas por competência
e pelo sólido sistema de gestão do
conhecimento. Recrutamentos e pro-
moções são orientados pelo mapea-
mento das capacidades individuais
do Ser Serasa e pela avaliação de
como esses talentos são trabalhados

BUSCA PELAS MELHORES

Para identificar as empresas que aparecem nesta matéria, MELHOR partiu de dois
levantamentos. O primeiro foi o Prêmio FGV de Excelência Empresarial, divulgado em
agosto do ano passado. Dele, destacamos as organizações que apresentaram o maior re-
torno do patrimônio líquido (PL) em seus segmentos, entre elas a V&M Brasil (que, em
2005, obteve, segundo a avaliação dos organizadores do prêmio, seu melhor resultado
histórico no país, atingindo uma rentabilidade de 64% sobre o PL), a ABnote, a Varig Log,
a Pirelli Pneus, a Weg, a Fleury Medicina e Saúde e a Serasa. As outras empresas ouvidas
foram as que apresentaram, no universo das pequenas e médias companhias, as maiores
taxas de crescimento médio, nos últimos três anos, segundo pesquisa feita pela Deloitte:
Nitrix, Dallogis Logística e PBTI Soluções.

em confluência com o planejamen-
to estratégico da organização.

Paralelamente, acontece o regis-
tro sistemático de toda a informação
produzida dentro dos mais capilares
processos da empresa. Com isso, o
trabalho de cada pessoa e grupo fica
mais fácil, fluente e coerente com as
metas. "Todo o conhecimento indi-
vidual e tácito gerado é disseminado
coletiva e explicitamente. Essas in-
formações são posicionadas em
pertinência às macroestratégias da
empresa", diz o diretor.

Os processos de qualidade de vida
e de cidadania empresarial têm vín-
culo direto com a pessoa, com o sen-
tir-se bem, com a busca da satisfação
e realização pessoal e com a prática
da cidadania. "Conhecemos detalha-
damente os hábitos do pessoal e isso
orienta a composição de pacotes de
benefícios e de programas de saúde e
de esportes. A interação e apoio às
comunidades próximas são estimula-
das por meio de 80 times que reúnem
quase mil voluntários trabalhando
com ongs. Sentindo-se bem na em-
presa, você é um profissional me-
lhor", afirma Pereira.

Isso tudo é catalisado pelos pro-
cessos de desenvolvimento de li-
deranças e de cultura organiza-
cional, por meio dos quais líderes
são formados como multiplicado-
res dos métodos e da cultura em-
presarial em suas células de traba-
lho. "Nossos 2,3 mil funcionários
têm seu crescimento profissional e
pessoal estimulado pelo Serasa,
que acaba vendo o impacto direto
desse investimento nos resultados
positivos da empresa. A rentabili-
dade da nossa empresa é 100% in-
fluenciada pela gestão de pessoas,
pois nosso principal capital é o in-
telectual", conclui o diretor.

Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, ano 15, n. 235, p. 38-47, jun. 2007.




