




afirmam dedicar 30% ou mais de
seu tempo.

Esses dados não surpreendem
Gretchen Alarcon, vice-presiden-
te de capital humano da gigante
do software Oracle, que revela ter
sentido na prática esse aumento de
interesse na gestão de talentos por
parte dos CEOs. "A gestão de talen-
tos eficaz é uma estratégia corpora-
tiva, não uma estratégia de RH", diz
ela. A executiva afirma que, em sua
carteira de clientes, os mais avança-
dos na mobilização de talentos para
alcançar seus objetivos comerciais
são aqueles cujos CEOs priorizam
o talento de seu pessoal.

Manny Avramidis, vice-presi-
dente sênior de recursos humanos
da American Management Asso-
ciation (AMA), observa a mesma
tendência. "Os CEOs reconhecem
que o desenvolvimento do capital
humano em seu negócio é uma
vantagem competitiva irrefutável",
acredita ele. "O interesse do CEO
aumenta quando ele se dá conta da
aposentadoria da geração dos baby
boomers e da importância crucial
de desenvolver continuamente os
funcionários para que sejam mais
capazes de executar a estratégia
corporativa."

Entre as melhores práticas nessa
área está o trabalho de identificar
os papéis de liderança essenciais na
organização, como se faz na Dow
Chemical (veja quadro na página 138).
Outras melhores práticas, segundo
Avramidis, da AMA, incluem pla-
nejamento de sucessão, programas
de alto potencial, rodízio de fun-
ções, planejamento de carreiras e
outros tipos de ações de preparação.
"O fato de o presidente travar um
diálogo com os funcionários para
saber a melhor forma de ajudá-los
a realizar seu potencial também é
importante", diz ele. "Treinamen-
to individual de orientação, como
coaching e mentoria, e investimen-
tos [em treinamento] para a gestão
de talentos também são estratégias
fundamentais."

As razões da mudança
De onde vem essa nova ênfase

executiva em gestão de talentos?
Algumas pessoas podem imaginar
que isso se deva ao fato de os depar-
tamentos de RH terem se mostrado
incapazes de realizar essa função tão
importante. Ou o movimento pode
ser visto como uma volta ao passa-
do, quando a gestão de talentos era
comumente parte das funções de
um CEO. Porém não é nada disso.
Todos parecem concordar que a im-
portância para os executivos nunca
diminuiu e que o papel da RH é tão
importante quanto sempre foi.

"O atual estado das coisas re-
presenta uma evolução alentadora,
que alia as responsabilidades e a
comunicação do CEO e dos altos
funcionários de RH", diz Bernadet-
te Kenny, vice-presidente sênior de
recursos humanos da Adecco NA,
empresa de consultoria suíça espe-
cializada em recursos humanos. "Há
uma troca maior, sendo que os dois
lados trazem pontos de vista dife-
rentes para a mesa: o pessoal de RH
[traz] informações detalhadas sobre
o atual quadro de funcionários e o
CEO [traz] a visão abrangente dos
objetivos comerciais da empresa."

Kenny compara tal configuração
a uma gangorra que rapidamente se
desequilibra se um dos lados estiver
mais pesado. "Ao reunir a direção
de RH e o CEO, cada qual de seu
lado, o conhecimento trazido para
discussão se equaliza", diz ela. "Isso
propicia mais equilíbrio para a or-
ganização como um todo."

Além disso, o interesse cada
vez maior de todos pela gestão de
talentos pode, na verdade, ser um
testamento para o papel evolutivo de
recursos humanos. "Não acho que
isso tenha reflexo negativo sobre
RH", afirma Alarcon, da Oracle. "Na
verdade, creio que ocorre o oposto."
A executiva argumenta que, nos últi-
mos anos, os departamentos de RH
vêm mudando muito para alinhar
suas estratégias com as corporativas,
algo muito parecido com o que ou-

tras áreas de apoio, como finanças
e tecnologia da informação, já fize-
ram. "O fato de os CEOs e outros
executivos estarem cada vez mais in-
teressados nessas funções comprova
o sucesso dos departamentos de RH,
que buscaram essa transformação",
diz Alarcon.

A natureza mutável da força
de trabalho também pode ser um
fator explicativo do fenômeno: as
organizações lutam cada vez mais
para atrair e reter pessoas com as
habilidades certas para suas neces-
sidades. "Estamos vendo grandes
mudanças na alta gerência, com
designação cada vez maior de mu-
lheres e minorias para posições de
comando", diz a consultora Kenny,
da Adecco. "Com mais mudanças no
topo da hierarquia, começaremos
a ver mudanças em todos os depar-
tamentos, à medida que passarem
a adequar sua seleção às principais
tendências de hoje, como a gestão
eficiente de mais de 50 funcionários
e o gerenciamento de questões de
imigração. Essas pessoas designadas
para posições de comando, por sua
vez, trarão novo sopro para as orga-



nizações no que se refere à gestão
de talentos."

Outra causa de a atenção dos
mais altos níveis hierárquicos vol-
tar-se para o RH certamente tem
relação com dinheiro. "Há um
aspecto financeiro do capital hu-
mano", confirma Alarcon. "Como
os custos com pessoal costumam
representar 60% dos gastos totais
de uma organização, os CEOs es-
tão demonstrando interesse real
pelo lado humano dos negócios.
Os presidentes que compreendem o
impacto da rotatividade de pessoas
e seu custo real no que se refere a
serviços ao cliente, produtividade,
inovação, qualidade e finanças estão
prestando mais atenção."

Por trás desse pensamento está
ainda a percepção de que o recru-
tamento, o desenvolvimento e a
liderança de pessoas são responsa-
bilidades compartilhadas por todos
os líderes executivos. "Toda a orga-
nização, incluindo o departamento
de RH, tem de ser total e constan-
temente ciente de que a gestão de
pessoas é um imperativo estratégico
dos negócios", diz Hugh Grant, chair-

man e CEO da Monsanto. "Temos de
deixar claro o que gestão de pessoas
não é: não se trata de algo extracur-
ricular ou que fazemos depois que
as coisas importantes foram reali-
zadas. É igualmente importante e
não é responsabilidade apenas da
área de RH."

E se os executivos sêniores
não se importam?

Idealmente toda a equipe exe-
cutiva deve trabalhar em conjunto
para alcançar os melhores resul-
tados na área de RH, com o CEO
dando o tom. Contudo, são mui-
tas as organizações que ainda não
têm CEOs e gestores sêniores tão

Como os custos com
pessoal costumam
representar 60% dos
gastos totais de uma
organização, os CEOs
agora se interessam
pelo lado humano

conscientes; nelas, os executivos de
recursos humanos talvez tenham
de tomar a iniciativa para motivar
a direção a assumir um papel mais
ativo na gestão de talentos.

Como eles podem fazer isso? Um
aspecto-chave é enfatizar a impor-
tância de atrair e fomentar talen-
tos com fatos específicos, em lugar
de generalidades. "Os dirigentes de
RH precisam falar dos talentos com
palavras que signifiquem algo para
o CEO", diz Alarcon. "Por exemplo,
em vez de dizer ao CEO que aumen-
tar a eficiência de recrutamento aju-
dará a empresa, eles devem mostrar
que a contratação de determinado
vendedor levou 15 dias a menos que
a média e que, nesses 15 dias, as
vendas desse profissional somaram
tantos dólares. Minha experiência
tem mostrado que os CEOs reagem
melhor a fatos que impactam o re-
sultado final."

Também pode ser útil informar
resultados de levantamentos e ou-
tros dados. "Os CEOs costumam ser
fãs de estatísticas e dados históri-
cos", admite Patrick Flood, chairman
e CEO da HomeBanc Mortgage.
"Portanto, os profissionais de RH
precisam aprender a falar essa lin-
guagem." Ele lembra que seu depar-
tamento de RH realiza levantamen-
tos anuais na empresa, perguntando
aos funcionários a respeito de todos
os aspectos de trabalhar lá. Eles for-
necem estatísticas históricas que
incluem mudanças em benefícios,
indenização e outras questões de
interesse dos funcionários.

"De um ano para outro, esse
levantamento nos diz que X% de
nossos funcionários estão felizes
com nossos pacotes de benefícios
ou que Y% não estão contentes com
a forma pela qual aumentos e pro-
moções são concedidos -e podemos
comparar esses dados com os dos
anos anteriores para saber como
estamos nos saindo nessas áreas e
para considerar a possibilidade de
mudanças", comenta Flood. "E esse
tipo de dado real que nós, presiden-



tes, queremos que os profissionais
de RH nos apresentem."

Julie Fasone Holder, vice-presi-
dente de recursos humanos, diver-
sidade e inclusão em nível corpora-
tivo da Dow Chemical, parece crer
que apresentar dados reais é conse-
qüência do modo como os gestores
de RH enxergam seu papel. Ela, por
exemplo, o vê assim: "Meu papel, e o
papel da organização, é entender, de
forma clara, a estratégia comercial
da Dow e garantir que o RH esteja
alinhado para tornar possível essa
estratégia". "Portanto, o CEO esta-
belece uma estratégia e nós cons-
truímos uma estrutura e um plano
de gestão de mudanças ao redor de
nosso pessoal para implementá-la",
diz ela. "Acontece que, muitas vezes,
os funcionários de RH ficam tão con-
centrados nos processos de imple-
mentação, nas 'tecnologias de RH',
que perdem a perspectiva do porquê
da existência desses processos." Sua
sugestão: começar pela estratégia
comercial -entender os clientes e
seus mercados e, depois, criar a es-
tratégia de pessoal e seus planos de
implementação para alcançar suces-
so comercial. Assim, os dados reais
aparecerão naturalmente.

Kenny sugere ainda encontros
constantes do gestor de RH com

o CEO. "Com reuniões constantes
para discussão de tópicos específi-
cos, ambos os lados terão uma idéia
do caminho que a empresa está tri-
lhando", diz ela. "Pensar em termos
gerais e detalhados ajuda a direção
de RH em seu trabalho atual e pode
fornecer informações valiosas para
o CEO durante as reuniões."

Seja em reuniões ou fora delas,
Penny Morey, diretora-gerente da
CBIZ Human Capital Service, firma
de consultoria de RH sediada na
Flórida, diz que os executivos da
área podem desempenhar papel
fundamental informando os CEOs
a respeito das melhores práticas ao
mesmo tempo que os mantêm atua-
lizados a respeito do andamento
da gestão de talentos dentro da
organização. "Os CEOs precisam
conhecer as melhores práticas e no-

Reuniões constantes
entre o CEO e o gestor
de RH são a melhor
maneira de ambos
saberem o caminho
que a empresa está
trilhando

vas formas de fazer as coisas certas",
comenta ela. "O gestor de RH deve
aconselhar o CEO sobre o que pa-
rece ser mais pertinente a respeito
de técnicas, processos, sistemas e
assim por diante." E ela acrescenta:
"Colete dados sobre o sucesso -ou
fracasso- dos sistemas de gestão de
talentos e mantenha os CEOs a par
das melhorias que precisam ser im-
plementadas".

Por fim, é importante que o de-
partamento de RH se faça ver real-
mente como parte da equipe exe-
cutiva e não apenas como área de
apoio. "Os dirigentes de RH devem
começar, por si sós, a reconhecer
a importância das pessoas para o
sucesso dos negócios hoje em dia e
pressionar para encontrar um lugar
na mesa dos executivos, seja não
ocupam uma posição aí", diz Flood.
"Pessoas de talento, adequadamente
motivadas, são de grande ajuda. O
pessoal de RH tem de ver a gestão
de talentos como um aspecto tão
crucial para o sucesso dos negócios
como são a gestão financeira ou as
campanhas de marketing." Aí fica
mais fácil dar o passo seguinte, que
é o de fazer com que tanto os CEOs
como os executivos da área de re-
cursos humanos foquem o valor das
pessoas para a organização.

Grant, que comanda a Monsan-
to, acrescenta que a natureza da
concorrência justifica inteiramente
um foco na gestão de talentos por
toda a equipe executiva. "Concor-
remos por pessoas, da mesma ma-
neira que concorremos por tudo o
mais no mercado", diz ele. "Quando
atraímos pessoas maravilhosas e as
relemos, criamos uma vantagem
competitiva para nosso negócio.
A realização do potencial total de
todas as pessoas que lideramos é um
grande diferencial das empresas de
sucesso." •
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