
Mudar as relações. Prestar
atenção a novos e antigos

parceiros em busca de um processo
de crescimento contínuo e saudável.
Assim pode ser resumida a visão do
professor do IMD, da Suíça, Thomas
Malnight sobre o tema sustentabili-
dade. Antes de aportar no Brasil para
fazer a abertura do CONARH 2007
ABRH (que acontece entre os dias 21
e 24 de agosto, no Transamerica Expo
Center, em São Paulo), Malnight
concedeu esta entrevista. De como
atender a novos mercados à atração
dos melhores talentos, passando
pelo gerenciamento da inovação,o
professor do IMD deixa um recado
claro para o RH: mude suas relações
Q seja um parceiro estratégico.

O CONARH 2007 ABRH traz co-
mo tema central O Imperativo do
Crescimento Sustentável: Integran-
do Pessoas e Organizações. Na sua
opinião, a gestão moderna do negócio
tem de, necessariamente, contemplar
o desenvolvimento sustentável não
só da própria empresa, mas de toda

a sociedade? Num futuro muito
próximo, as empresas que adotarem
esse modelo é que serão efetivamente
competitivas no mercado?

Em primeiro lugar, deixe-me co-
mentar o termo crescimento sustentá-
vel. Para mim, há dois elementos-cha-
ve. O primeiro significado refere-se à
continuidade, sugere crescimento não
apenas no curto prazo, mas, melhor,
a habilidade de criar uma instituição
que possa continuar a crescer além
do tempo. O segundo sentido trata de
como esse crescimento é alcançado,
sendo de uma maneira que reflita as
necessidades e interesses de todos os
stakeholders. Eu realmente acredito
que as empresas podem prosperar
no curto prazo sem se importar com
interesses dos demais stakeholders.
Elas podem obter vantagens de custo
e explorar as relações com outros.
Mas os stakeholders estão crescendo
em poder e vão continuar crescendo.
Os consumidores importam-se cada
vez mais com as empresas das quais
compram. Os melhores empregados
preocupam-se mais e mais com as

companhias para as quais traba-
lham. Fornecedores e comunidades
têm a capacidade de oferecer mais
recursos que podem beneficiar as
organizações com as quais lidam.
Apesar de ignoradas, as ONGs vão
crescendo em número e em espaço
e levantarão essas questões mais
adiante. Crescimento sustentável,
no sentido de crescimento contínuo
alcançado de uma maneira amigável
ao stakeholder, requer foco nas forças
de toda a instituição e em saber como
a empresa pode se encaixar na paixão
e no compromisso de todas as pessoas
e stakeholders com os quais ela inte-
rage. Acredito que a gestão moderna,
focada em criar instituições fortes e
não apenas no bem-estar financeiro de
curto prazo, está incluindo cada vez
mais uma perspectiva do stakeholder
em suas operações. O foco, definitiva-
mente, não é uma garantia de sucesso,
mas é um de muitos fatores que são
a base da competitividade. Ele não
substituirá a necessidade por custos
competitivos, uma proposta forte de
valor ao cliente, ser um empregador
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atrativo ou ser um parceiro atrativo,
mas pode reforçar cada um desses
fatores que são instrumentais para o
sucesso em longo prazo.

Nesse sentido, a pesquisa Global
Trend 2007 mostra que os maiores
mercados das próximas décadas
serão os países do BRIC (Brasil, Rús-
sia, índia e China), em especial dos
da Ásia. No entanto, para fortalecê-
los é preciso tirar as pessoas que estão
na faixa da pobreza e incluí-las no
mercado dos cidadãos consumidores.
Como as empresas e suas áreas de
RH podem ajudar nesse processo
junto aos governos?

Há, claramente, uma necessidade
de desenvolver produtos e serviços
que atendam às necessidades de
todos os mercados e grupos de con-
sumidores nos quais uma companhia
opera. Crescimento nos tradicionais
mercados desenvolvidos da Europa,
EUA e Japão (a anteriormente cha-
mada tríade dos maiores mercados)
certamente será a taxas mais baixas
do que em muitos dos mercados
emergentes em expansão, mas a ne-
cessidade de servir todos os grupos
de consumidores existe também nos
mercados maduros ou desenvolvi-
dos. O que é necessário para servir
esses grupos da base da pirâmide
não é vender produtos tradicionais
em pacotes menores a preços mais
baixos, não é apenas usar a reen-
genharia em produtos tradicionais.
Isso requer que as empresas contra-
tem e desenvolvam colaboradores
que possam trabalhar de maneiras
diferentes, não apenas mantendo o
jeito tradicional de fazer as coisas.
Ou seja, requer empregados que
possam desenvolver insights den-
tro das necessidades desses grupos
de consumidores e, além disso, que
desenvolvam soluções que aten-
dam a essas necessidades.

No 6° Fórum dos Presidentes, que
precedeu o CONARH 2006, uma
das conclusões dos participantes
- 63 presidentes de empresa - foi
a necessidade de colocar as pessoas
no centro da estratégia da organi-
zação. O senhor acredita que, de
uma forma geral, os dirigentes em-
presariais estão preparados para
lidar com um cenário mais com-
plexo, no qual sua aproximação de
RH está diretamente vinculada à
competitividade do negócio?

Nas empresas de hoje, podem-se
ver duas funções diferentes para a
área de RH: uma sendo primaria-
mente a de um departamento com
um staff administrativo; e a segunda
sendo um parceiro estratégico. Em
muitas companhias no mundo, há
uma necessidade de mover o RH

O que já mudou de efetivo no papel
de RH e na sua relação com a alta
direção da empresa?

Parte disso está na resposta anterior:
o movimento de um departamento
administrativo para um parceiro es-
tratégico para a alta gerência. Isso é
praticamente percebido de diferentes
maneiras e você pode ver como afeta
os empregados do topo à base de uma
empresa. Comece no topo. Há uma
crescente necessidade de se trabalhar
com e desenvolver a alta liderança para
prepará-los para que tenham sucesso
em suas atuais funções e futuras e tam-
bém para preparar seus sucessores. De
que tipo de executivos precisamos? De
que habilidades eles precisam? Como
essas habilidades estão relacionadas
aos desafios do negócio hoje e como
serão no futuro? Esses são os assuntos

mais para a função de parceiro es-
tratégico. A razão é simples: é fato
que um dos maiores possibilitadores
ou restritores da capacidade de uma
empresa em ter sucesso são suas
pessoas e como ela se desenvolve
e se encaixa na força de seus em-
pregados. Isso é verdadeiro, não
importa de que país você esteja
falando. A questão é que em muitas
empresas o RH ainda está preso à
função administrativa tradicional e
pode não ter o perfil, os recursos, ou
a relação com a gerência sênior para
exercer a função de parceiro. É um
desafio que tem endereço certo. As
pessoas precisam estar no centro da
estratégia de cada empresa.

que precisam ser endereçados pelo
RH ao trabalhar com a alta gerência.
Em relação aos executivos do nível
médio, as mesmas questões se aplicam.
Como desenvolvemos e trabalhamos
nossos executivos para enfrentar a
concorrência em um mundo que muda
rapidamente? Uma coisa é certa: para
uma companhia ter sucesso no futuro,
precisará da capacidade de mudar a
uma taxa mais rápida internamente do
que a taxa de mudança do mundo em
que opera. E o RH precisa exercer uma
função crítica para que isso aconteça.

Dentro das empresas, a sua pesquisa
aponta que está havendo mudança
de poder - os talentos cada vez mais

17



ENTREVISTA

podendo escolher as empresas em
que querem trabalhar. Como essa
nova realidade interfere na cultura
corporativa, até aqui construída com
base na relação inversa, na qual a
empresa escolhia os seus talentos?

Vejo sua pergunta de forma um
pouco diferente. Um dos fatores
principais que os talentos buscam
em empresas nas quais desejam
trabalhar não é apenas salário, mas
também são as oportunidades dispo-
níveis para eles, o que a empresa faz
e o que [o trabalho] significa, bem
como o ambiente no qual eles vão
trabalhar. Esses itens refletem a cul-
tura de uma empresa. Além disso, a
cultura de uma organização está indo
de uma situação em que escolhemos
e desenvolvemos alguém da nossa
maneira para uma situação em que
traremos os tipos de empregados
que são atraídos pela nossa cultura.
Somos um lugar atrativo para eles
trabalharem e eles são atrativos para
nós baseados em quem eles são, não
apenas em seu perfil.

E como RH deve atuar nesse
novo cenário?

Novamente, o RH tem de sair de
uma função administrativa tradicio-
nal para uma de parceiro ativo com a
alta gerência. Para muitas empresas,
cultura, valores e itens similares
não pesam suficientemente [para
atrair alguém]. Mas se a cultura é
importante para atrair os melhores
talentos e para definir o comporta-
mento e jeitos de se trabalhar para
uma organização inteira, então são
críticos para o sucesso. O RH preci-
sa ter uma função ativa em modelar
e gerenciar a cultura de uma orga-
nização, de embutir maneiras de
trabalho, e de construir um quadro
de pessoas que queiram e realmente
trabalhem no ambiente que a organi-
zação está tentando criar. Esses são

fatores críticos para o sucesso da
organização no longo prazo.

Inovação é fonte de construção de
relacionamentos rentáveis e durá-
veis. Como ela vem acontecendo na
gestão do capital humano?

Primeiro, em sua essência, a ino-
vação começa com e depende do
capital humano. Ela se inicia com
idéias e insights. É nutrida e desen-
volvida por meio de interações entre
as pessoas. É trazida à realidade por
meio de processos e pessoas. Rela-
ções dentro e fora de uma companhia
são maneiras de expandir a rede de
pessoas que podem ser trazidas para
o processo de inovação. Empresas
não podem ter todos os recursos e co-
nhecimento de que precisam para ter
sucesso. Não podem tomar todas as
decisões necessárias para isso. Elas
precisam contar com outros e isso se
dá quando elas expandem a natureza
da interação dentro e fora dos seus li-
mites. Agora, sobre como a inovação
acontece no gerenciamento do capital
humano, descobri que em muitas or-
ganizações líderes há uma mudança
fundamental em curso nas relações
entre a empresa e seus melhores
empregados. Elas estão perguntando
mais e diferentes coisas a eles. Elas
estão procurando fazer com que esses
profissionais deixem de ser gerentes
de tarefas e atividades para serem
líderes de áreas, moldando a direção
das organizações. Estão pedindo a
eles que façam mais do que executar,
mas que também criem. Isso requer
uma mudança na natureza das rela-
ções entre uma organização e seus
empregados. Requer diferentes apro-
ximações entre gerência e liderança.
Requer oferecer mais oportunidades
e mudar as dinâmicas das relações
entre a alta gerência e empregados.
Está alterando fundamentalmente a
natureza das relações de emprego.

No seu entender, as empresas que
trabalham com tecnologia do conhe-
cimento estão à frente das demais
no tocante às práticas e estratégias
voltadas à gestão de pessoas?

Eu não acredito que exista uma
única empresa que esteja à frente nes-
ses desafios. Ou melhor, em qualquer
segmento você encontra empresas que
são líderes e outras que estão atrasadas.
Diferenças entre empresas de uma
mesma indústria, nessa questão, são
maiores do que entre setores.

Elas tendem a sair sempre na
frente, pela própria natureza do
seu negócio?

Elas encaram o desafio de alinhar-
se aos perfis de seus empregados para
que tenham sucesso. Mas em muitos
setores, hoje em dia, as fontes de ver-
dadeiras vantagens competitivas estão
associadas ao conhecimento e à tecnolo-
gia, não apenas em negócios de serviço
intensivo. Tente dizer um segmento,
hoje, que não seja impactado por essas
tendências. Ativos fixos tangíveis são
cada vez menos a fonte de diferenciação
competitiva sustentável, particularmen-
te num ambiente global.

Como elas podem influenciar os
demais setores econômicos?

As melhores empresas buscam refe-
rências junto às melhores companhias
não apenas de seu próprio segmento,
elas buscam as práticas com as quais
têm muito o que aprender. Emprestar
as melhores idéias de fora de seu setor
é, freqüentemente, uma fonte aberta de
novas e boas idéias. As empresas líderes
em qualquer área podem contribuir com
outras ao servirem como referências de
melhores práticas, ao desafiarem outras
para adotar seus exemplos, e ao falarem
sobre as áreas nas quais também apren-
deram. Ser um modelo pode ser uma
importante contribuição para muitos
setores de uma economia. «-
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, ano 15, n. 236, p. 16-18, jul. 2007.




