


H áum cenário de transformações em curso nas
organizações empresariais e ele ê formado
porcompanhiasglobaisemaiscompetitivas-

para atender consumidores seletivos -, em meio
a processos complexos. Máquinas e sistemas, ao
alcance de muitos, já não fazem tanta diferença.
Os vencedores da disputa serão predominan-
temente conhecidos pela qualidade do capital
humano, que também está !em mutação. Uma
nova geração de talentos, formada no embalo
da informática, tem pressa nas conquistas, não
espera acontecer. No Brasil, a nova realidade se
torna tão mais perceptível quanto mais acelerado
é o crescimento da economia e, portanto, maior a ,
demanda por mão-de-obra, especializada ou não.
Na conquista dessa geração, tanto para atraí-la
como para mantê-la fiel, está um dos grandes
desafios empresariais do momento.

As Melhores na Gestão de Pessoas, as 60 empre-
sas apontadas nesta quinta edição da pesquisa
Hay/Valor, certamente sairão com vantagem sobre
as concorrentes. Tanto elas como os 30 destaques,
cujas experiências estão relatadas a partir da página
37, são muito bem avaliadas pelos funcionários em
itens como ter o comprometimento deles com o su-
cesso dos negócios e ser reconhecida por eles como
ética e fornecedora de bons produtos ou serviços.
Mas tanto as 60 melhores como os 30 destaques têm
obstáculos a vencer. Embora mantenham distância
em relação às demais, recebem baixos índices de
favorabilidade (o percentual de respostas favo-
ráveis na pesquisa) justamente em pontos como
gestão de talentos, carreira e desenvolvimento e
outros muito próximos deles, fundamentais para
o engajamento do pessoal.

Tome-se como exemplo, na gestão de talentos,
especificamente o item "habilidade da empresa em
reter talentos". É dos que mais diferenciam os 30
destaques de todos os participantes da pesquisa (ver
página 30). Os 30 têm um índice de favorabilidade de
69%, e todas as empresas da pesquisa, de 56%-uma
diferença de f 3 pontos percentuais. É um diferencial
dos maiores e que ajuda a destacar aquelas empresas
das demais. No entanto, aqueles 69% são um dos
índices mais baixos obtidos pelos 30 destaques. Para
se ter uma idéia, o índice global de favorabilidade
deles em toda a pesquisa é de 86%.

Executivos dos 30 destaques conhecem bem e sa-
bem administrar essas questões ligadas a pessoal e se
dispuseram a conversar sobre elas com os repórteres
de Valor Carreira. Harry Schmelzer Júnior- escolhido
como novo presidente da catarinense WEG -, por
exemplo, admite que os jovens recém-chegados à
companhia têm objetivos diferentes daqueles que



lã entraram há 10 ou 20 anos. "Antes, o objetivo era
aprender, fazer carreira, os moços eram mais pacien-
tes", diz o executivo, ele próprio um caso extremo de
retenção de talentos poruma companhia. Schmelzer
começou como trainee em 1980, com 22 anos, é atu-
almente diretor regional para a Europa e assumirá a
presidência da WEG em janeiro de 2008.

"Hoje os jovens são mais impacientes", atesta
Schmelzer, acrescentando que a nova geração cos-
tuma trocar mais facilmente de emprego quando
surge uma oportunidade, e está inclinada a procurar
resultados mais imediatos. Nos níveis médio e supe-
rior, no entanto, a WEG não tem sentido grandes
dificuldades para reter os talentos. "Uma empresa
que cresce, como a nossa, está sempre gerando
oportunidades, oferecendo novos desafios."

Mas há quem faça alertas mais incisivos, temendo
um próximo "apagão" da mão-de-obra. É o caso de
Mário Gazin, presidente da paranaense Móveis Ga-
zin, e também de Emílio Creto, diretor de recursos
humanos do grupo Schahin, que atua no ramo da
construção. Para Gazin, reter talentos é hoje uma
necessidade crucial e é preciso que se encontrem
formas de fazê-lo. "Assim como tivemos um apagão
de energia e agora temos nos aeroportos, enfren-
taremos, em 2008, um apagão na área de recursos
humanos", diz, acrescentando que no noroeste do
Paraná, por exemplo, falta mão-de-obra em todos
os setores. "Acredito que teremos muitas pessoas
da África e de outros países da América do Sul traba-
lhando no Brasil, porque falta mão-de-obra."

Na visão de Creto, da Schahin, aquilo que ê uma
ameaça batendo às portas de setores como o de
atuação da Gazin já é uma realidade no segmento
da construção. "A qualificação é o grande gargalo do
Brasil e já estamos passando por um apagão na área
de RH pela falta de qualificação", diz ele. "Vivemos

um processo de competição global por talentos, a
transferência ocorre para todos os países e precisa-
mos ter mais volume na formação profissional, para,
conseqüentemente, constituir uma base maior de
funcionários de alta qualidade."

Segundo o consultor Luiz Fernando Giorgi, ex-
diretor-geral do Hay Group Brasil, com passagem
pela Suzano e hoje figura presente em importantes
conselhos de administração, as mudanças atuais
podem ser atribuídas à chegada ao mercado de
trabalho do que ele classifica de "geração video-
game". Na sua percepção, essa nova geração tem o
pé no acelerador. "É tudo muito rápido como num
jogo de matar ou sobreviver em terreno adverso."
Essa geração oferece soluções rápidas, sai a campo
como para uma batalha por resultados, é inovadora,
mas quer fazer dinheiro depressa e conquistar logo
postos mais valorizados nas empresas.

Está exatamente aí um enorme desafio a ser
vencido pelas corporações. "Empresas e institui-
ções que têm programas complexos de carreiras,
algumas dosando a meritocracia com o tempo
de casa, encontram grande dificuldade para reter
talentos", diz Giorgi, explicando que, para esses
jovens, os paradigmas são os de um jogo de tela de
computador. "Se conquistou todos os pontos, leva o
prêmio." Aliás, é esse desafio - somado à necessidade
de formação de lideranças - que está levando ao
crescimento da área de coaching nas consultorias e
à contratação desse tipo de serviço pelas empresas.
Segundo o consultor, a expressão "coach" (movi-



mento, transporte) foi adotada do francês "coche"
e tem por missão preparar lideranças dentro de
áreas específicas, de forma que não percam o foco
no negócio como um todo.

Um ramo de atividade muito sensível quando o
assunto são as pessoas ê, sem dúvida, o financeiro.
Companhias de serviços, como as financeiras, têm
nas pessoas o coração da atividade. Um banco é a
cara do seu pessoal, daí porque percebe aguçada-
mente o novo ambiente. Fábio Barbosa, presidente
do ABN Amro/Banco Real, considera que reter ta-
lentos é apenas uma das características do trabalho
na sociedade do conhecimento. "São tempos novos
aos quais precisamos nos adaptar", diz ele. "É muito
fácil para um jovem de hoje procurar a empresa
na qual quer trabalhar, com base nas informações
amplamente disponíveis."

Daí porque j ã não se pode mais, como antes, falar
em lealdade, mas sim de indentificação. Os profis-
sionais da nova geração, na opinião de Barbosa, que-
rem mais do que simplesmente ganhar um salário.
Buscam potencializar sua contribuição e percebem
que há empresas onde podem fazer isso de maneira
melhor ou pior. "Se não há uma causa maior ou um
sentido no trabalho, eles trocam rapidamente de
emprego", diz o homem que comanda a institui-
ção financeira que foi alvo recentemente da maior
aquisição internacional da história e, mesmo assim,
manteve alto o engajamento dos funcionários.
"Para esses jovens profissionais, o plano de carreira
ê mesmo o mais importante."

Barbosa também acredita que o diálogo visando a
participação de todos nas estratégias de uma corpo-
ração tem sido fundamental -pelo menos no setor
financeiro - e funciona como fator de estímulo para
a atração de talentos. Ele conta que faz reuniões pe-
riódicas com os 250 executivos principais do Banco
Real, para que disseminem em toda a base as metas,
os objetivos e as estratégias da corporação, abrindo
assim um canal de participação. "Na busca constante
por resultados, queremos conhecer as contribuições
que vêm da base e estimulam o desempenho."

Da mesma forma, o presidente do Bradesco,
Márcio Cypriano, acentua essa preocupação em
criar ambiente e condições para que os talentos
não busquem outros horizontes, especialmente
na concorrência. "É evidente que há uma ou duas
décadas existia uma maior identificação entre
empresa e funcionário", diz ele. "Hoje, em razão da
velocidade das mudanças, da globalização e das
múltiplas opções oferecidas pelo mercado de tra-
balho, as pessoas buscam novos desafios, melhores
oportunidades de carreira e melhoria de vida, em
curto espaço de tempo."

Com a visão clara desse movimento, Cypriano
garante que o Bradesco tem conseguido reter seus
talentos por força de programas de incentivo e uma
comunicação mais direta. "Usamos a intranet e até
um canal de televisão corporativo", diz. Ele está
ciente de que os tempos são outros, mas afirma que
a visibilidade da ascensão no Bradesco ainda é um
fator de estímulo, assim como a participação direta
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de todos nas estratégias e metas de crescimento.
Com a adoção da política de carreira fechada, todas
as oportunidades disponíveis são preenchidas com
o aproveitamento de profissionais da casa. "Assim
como eu, todos os membros de nossa diretoria inicia-
ram suas carreiras profissionais dentro do Bradesco
ou vieram de bancos incorporados", diz Cypriano.

Se, como afirma Barbosa, remuneração não é
tudo, o que oferecer mais ao profissional? "É neces-
sário que ele se sinta peça importante do processo
estratégico e tenha reconhecimento do mercado em
que atua, inclusive dos concorrentes", destaca o con-
sultor Luiz Carlos Zanolli, do Hay Group Brasil. Além
dos salários e benefícios, os novos talentos querem
qualidade de vida e ambiente de trabalho que tenha
a ver com seu ritmo. Para ele, a ascensão de áreas de
RH aos conselhos de administração são importantes
para que as estratégias tenham aproveitamento
integral e as ações possam ser mais rápidas.

Com o mercado de trabalho aquecido, essas
necessidades ficam mais evidentes. Há escassez

também de quadros com qualidade superior.
Segundo o presidente da Visanet, Antônio Luiz
Rios, esses profissionais se distinguem por serem
proativos (ou seja, aqueles que se antecipam às situ-
ações), orientados a resultados e a clientes, além de
líderes inspiradores e motivados individualmente.
"Esse é o perfil que todos querem, e às empresas
cabe agregar valor e identidade às ambições pro-
fissionais", diz ele, acrescentando que as culturas
organizacionais e o estilo de gestão da liderança
muito contribuem para que os jovens potenciais
permaneçam e tornem-se comprometidos com a
empresa. Ele acha que o plano de carreira formal
não existe mais e os profissionais, bem como as em-
presas, devem ter a maturidade e o entendimento
mútuo a respeito do período de contribuição de
cada um. "A retenção só faz sentido no ganha-ga-
nha, quando indivíduo e empresa estão igualmente
satisfeitos com os resultados."

Em mercados em que as transformações são
mais rápidas, como o de tecnologia da informação,
multinacionais com larga experiência em recursos
humanos estão ainda mais atentas ao chamado tur-
nover, especialmente de profissionais qualificados,
que deixam o emprego em busca de novas oportu-
nidades. É o caso da IBM Brasil. Segundo Ricardo
Pelegrini, presidente da empresa, a IBM tem crescido
de forma acelerada e, com isso, contratado mais.
"Precisamos de profissionais com excepcional for-
mação acadêmica, flexíveis, motivados, adaptáveis
a um ambiente de trabalho em constante mudança,
que gostem de trabalhar em equipe e com constante
sede de conhecimento e crescimento."

Além de investir em programas de desenvolvi-
mento e oportunidades de carreira, a IBM opta por
dar flexibilidade ao trabalho - como a de horário
- para que os funcionários consigam equilibrar
da melhor forma vida profissional e pessoal, A
companhia procura, ainda, ter um quadro diver-
sificado e livre de discriminação. "A diversidade
é fator importante para o sucesso competitivo da
organização", diz Pelegrini.

Companhias que seguiram o rumo da interna-
cionalização têm também sensibilidade para o
novo cenário de competição global. Entre elas está
a Gerdau - uma estrela ascendente desse universo.
"Hoje são os profissionais que escolhem a empresa
em que querem trabalhar", diz André Gerdau Jo-
hannpeter, diretor-presidente do grupo Gerdau,
ressaltando que o mercado de trabalho exige agora
dos profissionais experiências em diferentes áreas,
países ou mesmo empresas. "Aquele profissional
com anos de experiência em uma mesma posição
não é mais valorizado", diz ele.



A companhia tem avaliado continuamente as
mudanças e procurado, com programas pontuais,
reter profissionais, oferecendo cursos e oportunida-
des, tanto no mercado nacional como internacional.
Segundo Gerdau, um dos fatores de sucesso na
retenção de novos talentos tem sido a identificação
com os valores e a cultura da organização. "Nossas
pessoas têm orgulho de trabalhar no grupo e são
comprometidas com os resultados, porque oferece-
mos condições de crescer, ampliar a visão de mundo,
correr riscos e assumir novas responsabilidades."

Há outra mudança visível, segundo o consultor
Giorgi. A "geração videogame", segundo ele, tem
mais interesse em empresas nacionais do que em
multinacionais, quebrando assim o mito de que
só nas corporações estrangeiras é possível fazer
uma carreira brilhante dentro de um ambiente
mais profissional. "Os novos profissionais querem
participar ativamente das estratégias, o que é ex-
celente para o negócio, e nas multinacionais, com
hierarquias muito fortes - não raro com tomada
de decisão no exterior -, se vêem sem chance de
ter uma carreira reconhecida mais rapidamente,
como são os jogos", afirma ele.

A distância entre o comando de uma corporação
global daqueles que atuam em mercados regionais
e locais acaba, de fato, por desestimular os que
querem participar do centro das decisões, reforça
Dorival Donadão, da DN Consultores. Daí porque nas

pequenas e médias empresas em ascensão - mesmo
que familiares - o profissional por vezes tem mais
estímulo porque sabe que dali poderá sair para ocu-
par posições importantes em grandes empresas, sem
precisar se submeter a lentos planos de carreira.

Surgem, assim, possibilidades em companhias
como a Zanzini, de Dois Córregos, no interior paulis-
ta, que não descuida dos investimentos na formação
de mão-de-obra própria. A presidente Denise Zanzini
diz que os salários que paga são maiores do que a
média da região, e a empresa não encontra problemas
em reter talentos. Para o consultor Zanolli, de fato é
comum que empresas pequenas e médias tenham
políticas mais próximas dos funcionários. "Conhe-
cendo-os pelonomeecom um canal de comunicação
mais estreito, elas conseguem abrir espaço para a
participação de todos nas estratégias."

.Esse caminho é trilhado também pela varejista
Grazziotin, de Passo Fundo (RS), que não busca ta-
lentos no mercado. Segundo seu presidente, Gilson
Grazziotin, a empresa prefere promover os seus
funcionários, tanto que seu turnover não chega a 2%.
Mas ele ressalta que ninguém espera 20 anos para ser
gerente, como antes. Aempresa precisa dar as oportu-
nidades e ferramentas para a pessoa crescer.
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