
Todos nós, profissionais de
RH ou não, sabemos que o

gestor dessa área encontra-se, hoje,
num dos maiores desafios de sua
carreira. De um lado está a empresa,
exigindo uma atuação mais estratégica,
bem como indicadores de desempenho
que avaliem o retorno da área de RH
para a organização, cobrando maior
entendimento e alinhamento com o
negócio, demandando cortes de custos,
aumento de motivação e de satisfação
dos funcionários e, somado a tudo isso,
reduzindo o headcount de RH.

De outro está o novo funcionário.
Novo, pois o aumento da diversidade
da população, as novas gerações que
estão iniciando no mercado de traba-
lho, a busca da qualidade de vida e o
novo vínculo com as organizações es-
tão criando uma nova necessidade de
interação com os colaboradores. No
momento, encontra-se, dentro de cada
empresa, um grupo de profissionais que
é formado de diferentes talentos, cada
um com seus sonhos e características.
Atender às necessidades e expectativas
desse universo cada vez mais diverso
- é um verdadeiro desafio.

Além disso, existem as próprias
demandas dos profissionais de RH
que, segundo pesquisas recentes da
Hewitt Associates, não se encontram
lá muito satisfeitos com seu dia-a-dia
de trabalho. Num estudo, identifi-
camos que 79% deles gastam entre
20% e 40% do seu tempo com tarefas
operacionais e administrativas e 56%
estão insatisfeitos com a forma como
gastam seu tempo.

Em meio a tantas pressões sobre
a área de recursos humanos, muitas
empresas já despertaram para a neces-
sidade de rever sua forma de gestão
interna, algumas posturas e, também,
seus benefícios a fim de ajustá-los a
essa nova realidade. Muitos são os
desafios da área de benefícios e muito
há o que fazer para trabalhá-los, po-



rém, vale a pena focar três questões
críticas que nos apresentam três fortes
tendências para a área.

1Como atender às necessidades
de uma população cada vez mais

diversa, aumentando seu grau de
satisfação com a empresa, mas sem
que, com isso, haja aumento nos
custos dos programas oferecidos?

Nesse contexto surgem os bene-
fícios flexíveis como a melhor re-
lação custo/benefício - uma prática
que já é realidade em muitos outros
países e que desperta a atenção
do RH do Brasil. Como o próprio
nome já diz, flexibilidade é ponto
fundamental hoje e, em médio pra-
zo, será imprescindível.

Essa nova geração de programa
de benefícios permite disponibilizar
diferentes opções aos usuários - de
plano médico a bolsas de estudo. Dessa
maneira, cada funcionário pode optar
por um pacote que melhor atenda ao
seu perfil e momento de vida. Os pro-
gramas consideram, ainda, a renovação
da escolha de tempos em tempos.
Assim, o funcionário redefine suas
opções de acordo com as mudanças
que ocorrem ao longo da sua vida.
Ao mesmo tempo, a empresa tem a
oportunidade de redefinir contratos e
prestadores de serviços, modificar os
preços das opções e controlar os custos
de tudo isso.

2Saúde: a grande vilã dos custos
de benefícios

Os custos da assistência médica,
no mundo todo, aumentam sem parar

- praticamente em todos os lugares, a
inflação médica cresce mais rapida-
mente que a inflação econômica. E as
previsões para um futuro não muito
distante são preocupantes. Alguns
analistas prevêem que os gastos com
a assistência médica global podem
triplicar nos próximos 15 anos.

Para ajudar a controlar os custos
com assistência médica (que crescem
numa média anual de 4% acima da
inflação), algumas organizações
estão se voltando para os programas
de gerenciamento de condições de
saúde e de prevenção e educação
dos funcionários. Isso porque os
custos globais da saúde aumentam
na medida em que os riscos (leia-se
doenças crônicas e doenças infeccio-
sas) tornam-se maiores.

Segundo a Pesquisa Hewitt de
Benefícios e Administração de 2006,
45% das empresas possuem algum
tipo de programa para gestão da saúde.
O gerenciamento de doenças ainda é
a forma mais adotada (75%), tendo
como alvo patologias crônicas como
diabetes, hipertensão e doenças cardio-
vasculares. Dentro desses programas,
há módulos específicos de prevenção
e educação dos usuários, convênios
com farmácias, entre outras iniciativas,
e cerca de 30% dessas ações possuem
patrocínio de terceiros como operado-
ras de saúde ou corretoras.

O grande desafio do mercado
brasileiro é que, embora as empre-
sas utilizem diversos programas e
práticas na tentativa de gerenciar
a saúde de sua população, muitas
ainda o fazem sem a integração

A Organização Mundial da Saúde estima que 60% dos óbitos mundiais ocorram
devido a patologias crônicas. Em 2005, calculava-se que 35 milhões de pessoas iriam
morrer desses problemas; durante os próximos dez anos estima-se que 388 milhões não
resistam a eles. Em termos de custo, 5% dos pacientes são responsáveis por metade
do total do custo de planos médicos, enquanto os pacientes com múltiplas patologias
crônicas (aproximadamente 1% do total da população) são responsáveis por 30% a 40%
do total dos gastos em saúde.



entre os diversos programas e sem
informações para a medição do de-
sempenho das ações adotadas.

3Reestruturação da área de bene-
fícios: os mitos da terceirização

Fazer mais com menos. Ser mais
estratégico. Estar próximo ao ne-
gócio. Motivar os funcionários.
Reduzir headcount. Reduzir os cus-
tos operacionais da administração.
Otimizar os processos. Quem passa
um dia sequer sem ter alguma dessas
cobranças? Ao ouvir isso e tendo
como histórico as demais áreas da
empresa, percebe-se que a terceiri-
zação das atividades operacionais da
área de benefícios seria o caminho
natural: seria a oportunidade gerada
aos profissionais de RH para terem

seu tempo e dedicação voltados aos
assuntos estratégicos, que têm maior
impacto nos resultados do negócio
da empresa. Ao longo do tempo, a
terceirização agrega, ainda, outros
benefícios, como o atendimento
sendo efetuado por uma empresa
especializada, além de a companhia
não perder o histórico dos assuntos
quando da transferência ou desliga-
mento de seus recursos internos.

•Porém, existem no mercado
alguns mitos quanto à terceiriza-
ção que dificultam ou, em alguns
casos, até eliminam a opção de
terceirização. São eles: a sensação
de perda de controle por parte dos
profissionais internos; o receio de
que diminuirá muito o contato com
os funcionários; e a preocupação

Mais complicações na saúde
De todos os países da América do Sul, o Brasil tem o mercado de seguro

privado de saúde mais desenvolvido. A maioria das empresas brasi eiras ofe-

rece planos de assistência médica para seus funcionários, mas ainda existem

aspectos em relação ao sistema de saúde que merecem uma atenção maior,

como o pouco conhecimento técnico dos profissionais da área de benefícios, o

baixo nível de informação e até mesmo de comunicação com os funcionários, e

a grande complexidade no relacionamento com as empresas operadoras que

tornam a administração dos programas de saúde um enorme desafio. Além

desses, podemos citar mais alguns:

• A maioria das pessoas não planeja ou não pode planejar sua interação com

o sistema de saúde. Quando ela, por fim, entra em contato com o sistema (para

ela mesma ou para uma pessoa querida), a emoção domina a cena, não a razão.

• O método de pagamento do provedor, hoje em dia, reembolsa o aten-

dimento dado ao doente ou ferido - não mais pagamos médicos focados em

um cuidado constante com seus pacientes.

• A maioria dos pacientes, ao contatar o sistema de saúde, chega armada

com pequenos objetivos. Está receosa e sem informações, muito apressada

em conversar sobre alternativas ou resultados.

• O sistema de saúde não é, de fato, um sistema. Não existe uma espé-

cie de "caixa-eletrônica" para que as informações médicas, os históricos de

pacientes e de medicamentos, por exemplo, estejam organizados para um

fácil acesso. Como resultado, nos submetemos a repetir exames, sofremos

erros médicos e somos carentes de uma maneira sistemática que mensura e

recompensa as soluções saudáveis.

com o aumento nos custos de ad-
ministração. Embora muito citados,
esses mitos não são sustentados por
fatos. Vejamos:

• Perda de controle: o controle não
está nos processos administrativos e
operacionais, mas sim na gestão dos
resultados obtidos a partir deles;

• Menos contato com funcionários:
o RH mantém contato com eles para
assuntos relevantes, deixando proces-
sos operacionais e resolução de pro-
blemas para a empresa contratada;

• Aumento de custo: muitas ve-
zes, quando indicados na ponta do
lápis, os recursos humanos, físicos e
tecnológicos disponibilizados para
a administração do programa che-
gam a ser duas vezes maiores que o
custo da terceirização. Essa é uma
condição relacionada à estrutura e
ao custo interno de cada empresa.
Além disso, há no mercado algu-
mas possibilidades de remuneração
alternativas como, por exemplo,
por meio de comissionamento dos
benefícios segurados.

Com toda a certeza, não é sem
razão que esses mitos existem e
nem todos os fornecedores oferecem
um serviço de qualidade, porém a
terceirização das atividades opera-
cionais das empresas é uma grande
tendência e cabe às organizações
buscar fornecedores parceiros o
suficiente para entenderem suas
características e necessidades.

E para que o modelo seja imple-
mentado com sucesso, é importante
que os objetivos sejam claros para
as partes e deve-se ainda contar com
apoio da liderança da empresa. A
comunicação intensa e constante,
bem como as ferramentas certas para
mensurar os resultados e desempenho
do processo, completam os pontos
necessários para o programa. <-
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