Maximize seu retorno sobre o pessoal
Novas ferramentas indicam que investimentos em capital humano turbinam o
desempenho da empresa hoje e quais contribuirão para metas estratégicas futuras.
Laurie Bassi e Daniel McMurrer

E

XECUTIVOS ADORAM A MÁXIMA "O pessoal é nosso ativo
mais importante". Por trás da retórica, porém, muitos
ainda encaram — e administram — os funcionários como
custo. É algo perigoso, pois, para muitas empresas, o pessoal ainda é a única fonte de vantagem competitiva de longo
prazo. Quem não investe em sua gente coloca em risco o próprio
sucesso — e até a própria sobrevivência. A situação perdura, em
parte, por falta de alternativas. Até há pouco, simplesmente não
havia métodos sólidos para aferir o impacto, no balanço, de investimentos na gestão do capital humano (HCM, ou human capital
management) — coisas como desenvolvimento de lideranças, desenho de cargos e partilha do conhecimento. Isso mudou. Na última década, criamos, ao lado de colegas do mundo todo, um sistema para avaliar a HCM, prever o desempenho organizacional
e nortear o investimento da empresa em pessoal.

O emprego do método aqui descrito
tem a vantagem concreta, óbvia e imediata de melhorar o desempenho organizacional. Em termos mais amplos,
porém, à medida que o vínculo entre
pessoal e desempenho entra em foco, a
organização passará a entender o valor
a longo prazo do investimento em capital humano — e a insensatez de mirar
apenas metas estreitas de curto prazo.

Avaliando a gestão
No levantamento dos principais motores
do desempenho organizacional na HCM
descobrimos que a maioria dos indicadores tradicionais do RH — rotatividade de
pessoal, tempo médio para preenchimento de vagas e total de horas de treinamento — não prevê qual será o desempenho (uma importante exceção é o
gasto em treinamento por funcionário,
Resumo do artigo
O investimento na gestão do capital
humano — incluindo desenvolvimento de
lideranças, desenho de cargos, partilha
do conhecimento — pode ser diretamente vinculado a avanços no desempenho
organizacional, seja o critério receita de
vendas, segurança nas fábricas, notas
de estudantes em testes padronizados
ou retornos no mercado acionário.
É possível usar pesquisas com funcionários e gerentes para determinar e aprimorar a habilidade da organização em 23
práticas de gestão do capital humano em
cinco grandes categorias: práticas de liderança, envolvimento do pessoal, acesso
ao conhecimento, otimização da força de
trabalho e capacidade de aprendizado.
Não há uma solução genérica para melhorar o desempenho da organização com
a gestão do capital humano, e as práticas
de maior impacto podem variar de organização para organização (e até na mesma
organização! e mudar com o tempo. Logo,
sua contínua avaliação é essencial.
O artigo traz um questionário para rápida
avaliação dos pontos fortes e fracos da
gestão do capita! humano de uma empresa.

que descrevemos no artigo "Como vai
seu retomo sobre o pessoal?", publicado
na seção Antevisão [HBR Março 2004]).
Depois de isolar as melhores práticas
de HCM identificadas anteriormente
na literatura sobre desenvolvimento organizacional, RH e economia como determinantes do desempenho de uma
organização, criamos pesquisas de funcionários e gerentes para aferir o uso de
cada prática dessas por organizações.
Os questionários nos ajudaram a avaliar
a atividade geral de HCM em dezenas
de organizações — empresas de serviços, indústrias, escolas — e a identificar
que indicadores tinham um vínculo mais
forte com distintos aspectos do desempenho organizacional.
Essa pesquisa empírica revelou um
conjunto básico de motores de HCM
com poder de prever o desempenho de
organizações e operações diversas. São
cinco grandes categorias: práticas de liderança, envolvimento do pessoal, acesso
ao conhecimento, otimização da força
de trabalho e capacidade de aprendizado organizacional. Em cada categoria
dessas, práticas de HCM são subdivididas em, no mínimo, quatro grupos. Prá-

HCM a melhoras ou deficiências no desempenho organizacional.
Nesse processo é preciso atribuir um
índice de "maturidade" (de i a 5) a cada
prática. Um i em capacidade executiva,
por exemplo, indica fraco desempenho,
ou baixa maturidade; um 5 indica forte
desempenho, ou alta maturidade (para
detalhes sobre o sistema de classificação da HCM, veja o quadro "Seu nível de maturidade na HCM"). Corn a
repetição da pesquisa ao longo do tempo, a evolução dos índices de maturidade revelaria progresso ou retrocesso
em cada prática de HCM e ajudaria a
empresa a concentrar iniciativas de melhoramento em áreas de impacto direto
sobre o desempenho.
Nos últimos cinco anos usamos essa
ferramenta para analisar e melhorar o
desempenho de 42 organizações. E concluímos que, embora a organização deva, de modo geral, buscar uma HCM superior em todo quesito, as práticas de
maior impacto podem variar de organização para organização (e em uma mesma organização) e mudar com o tempo.
Assim como o Six Sigma, que reduz
falhas de produção ao controlar varia-

A maioria dos indicadores tradicionais de RH —
como rotatividade de pessoal e tempo médio para
preencher vagas — não é capaz de prever qual
será o desempenho da organização.

ticas de liderança, por exemplo, incluem aspectos ligados à comunicação
gerencial, inclusão, capacidade supervisora, capacidade executiva, desenvolvimento de lideranças e sistemas de planejamento da sucessão (para detalhes
sobre categorias e práticas de HCM, veja
o quadro "Motores do capital humano").
Com o uso de pesquisas rigorosamente formuladas para classificar a organização em toda prática de HCM nas
cinco grandes categorias, é possível fazer
um benchmark dos recursos de HCM da
organização, identificar pontos fortes e
fracos nessa gestão e vincular avanços
ou retrocessos em práticas específicas de

çÕes no processo, nossa metodologia de
HCM pode ser usada para identificar e
controlar variações em processos de gestão do capital humano cujo impacto sobre o desempenho organizacional é negativo. O departamento de RH deve ir
além do foco típico na eficiência de atividades e processos — como total de cursos de treinamento oferecido ou tempo
levado para preencher uma vaga. Com
ferramentas de mensuração de HCM, o
RH pode começar a determinar a qualidade da gestão e do desenvolvimento do
pessoal organização afora. Com isso, poderia assumir uma responsabilidade estratégica, exercendo o papel de coach,

Motores do capital humano
É possível detectar pontos fortes e fracos na gestão do capital humano (HCM, na sigla em inglês) com o monitoramento do
desempenho de cada uma das 23 práticas de HCM em cinco grandes categorias da gestão do capital humano. Em geral,
avanços ou quedas no desempenho podem ser diretamente associados a avanços ou retrocessos em práticas de HCM.

Motores
da HCM

Práticas de
liderança

Envolvimento
do pessoal

Acesso ao
conhecimento

Otimização da
força de trabalho

Capacidade de
aprendizado

Práticas
de HCM

Comunicação
Comunicação
gerencial é
aberta e eficaz.

Desenho de cargos
Trabalho bem organizado e condizente com capacitação
do pessoal.

Disponibilidade
Há pronto acesso
a informações e
treinamento ligados ao trabalho.

Processos
Processos de trabalho são bem
definidos e treinamento é eficaz.

Inovação
Novas idéias
são bem-vindas.

Inclusão
Gerência colabora
com funcionários
e aceita sugestões
e comentários.

Compromisso
Trabalho é seguro,
pessoal é reconhecido e avanço profissional é possível.

Colaboração
Trabalho em equipe é estimulado
e viabilizado.

Condições
Condições de
trabalho permitem
alto desempenho.

Treinamento
Treinamento é
prático e contribui
para metas organizacionais.

Capacidade
supervisora
Gerentes derrubam
barreiras, dão
feedback e inspiram
confiança.

Tempo
Carga de trabalho
permite execução
satisfatória de tarefas e equilíbrio com
a vida pessoal.

Partilha de
informações
Melhores práticas
são partilhadas
e aprimoradas.

Responsabilização
Alto desempenho
é esperado e recompensado.

Desenvolvimento
Há planos de
carreira concretos
para funcionários.

Capacidade
executiva
Altos executivos
derrubam barreiras,
dão feedback e
inspiram confiança.

Sistemas
Envolvimento
do funcionário
é continuamente
avaliado.

Sistemas
Sistemas de coleta
tornam informação
facilmente disponível.

Contratação
Escolha é feita
com base na qualificação; pessoal
novo recebe vasta
orientação.

Valor e apoio
Líderes demonstram que o aprendizado é prezado.

Sistemas
Sistemas de
gestão do desempenho do pessoal
são eficazes.

Sistemas
Sistema de gestão
do aprendizado automatiza aspectos
do treinamento.

Sistemas
Sistemas de
formação e transição de lideranças
são eficazes.

mentor e monitor para garantir que a
gestão superior do capital humano seja
parte central da cultura da organização.

Desempenho é a prova
A capacidade de uma HCM aprimorada
de turbinar o desempenho pode ser

vista em um amplo leque de organizações. A seguir veremos os casos de uma
grande indústria, de um sistema público
de ensino e de um grupo de serviços financeiros. Em cada um deles, o índice
de maturidade da HCM é diretamente
vinculado a uma série de resultados de
desempenho.
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Receita e segurança maiores na
American Standard Companies. Nos

últimos quatro anos ajudamos a American Standard — fabricante de sistemas de ar-condicionado, loucas e metais
sanitários e sistemas de controle de veículos — a monitorar e melhorar o desempenho na HCM em todas as divisões do grupo. Com nossa análise,
pudemos isolar práticas de HCM com o
maior poder de prever a produtividade
nas vendas e a segurança nas fábricas.

No quadro "índices melhores de
HCM na American Standard Companies...", o primeiro gráfico traz uma
comparação entre a taxa de crescimento
anual composta (média de três anos) da
receita obtida por 50% dos escritórios de
vendas de uma divisão específica (escritórios com o maior avanço no índice de
maturidade) e a taxa de crescimento da
receita obtida pelos escritórios restantes

Estudo similar em fábricas da American Standard revelou forte correlação
entre práticas de HCM e taxas de acidentes. Um ano após a análise inicial,
comparamos as taxas médias de acidentes em fábricas com índices de maturidade de HCM situados na metade superior (50%) de cada uma das cinco grandes
categorias com as de fábricas cujos índices se situavam na metade inferior (veja

Assim como o Six Sigma, essa metodologia pode ser
usada para identificar variações na gestão do capital
humano de impacto negativo sobre o desempenho.

(os 50% com o menor avanço). Em quatro
das cinco categorias, a taxa de crescimento dos escritórios com maior avanço foi
entre 60% e 130% superior à taxa de crescimento de escritórios com os menores
avanços (ou declínio).
Análises posteriores isolaram vários
fatores da HCM que vinculavam de modo mais estreito o alto índice de maturidade e o alto desempenho em vendas,
incluindo capacidade executiva e supervisora (ambas na categoria de práticas
de liderança), partilha de informações
(categoria de acesso ao conhecimento) e
inovação (categoria de capacidade de
aprendizado). Curiosamente, na categoria de envolvimento do pessoal, um índice de maturidade superior correspondia a uma taxa inferior de crescimento
das vendas. Contrário à intuição, o resultado sublinha o quão idiossincrática pode ser a relação entre práticas de HCM e
desempenho organizacional; não há uma
abordagem de HCM boa para todos. Na
American Standard, parece claro que
um foco excessivo no envolvimento do
pessoal, em detrimento das quatro outras categorias, teria sido um erro.
Munida dessa análise e de indicadores
específicos de pontos fortes e fracos da
HCM para mais de 300 localidades, a equipe de RH da American Standard formulou
medidas e definiu prioridades para sanar
os problemas mais críticos de maturidade
da HCM em cada Jocal, melhorando, assim, as taxas gerais de crescimento da receita

o segundo gráfico do quadro "índices
melhores de HCM na American Standard Companies..."). Como indicado ali,
a taxa média de acidentes em fábricas
com altos índices de maturidade de
HCM era entre 10% e 30% inferior à de
fábricas com baixos índices de maturidade. Logo, um alto índice de maturidade
de HCM nas fábricas, indicando práticas
de gestão do capital humano acima da
média, previa baixas taxas de acidentes
no ano seguinte.
A análise de práticas de HCM com a
maior correlação com baixas taxas de
acidentes revelou que as fábricas mais
seguras se destacavam em três áreas: capacidade supervisora (categoria de práticas de liderança), partilha de informações
(categoria de acesso ao conhecimento) e
apoio à capacitação de funcionários (categoria de capacidade de aprendizado).
Com base nesses dados, a equipe de segurança da American Standard priorizou
suas iniciativas, abordando aspectos da
HCM que traziam os maiores riscos à segurança nas instalações com os piores índices
de HCM. Uma medida específica foi oferecer treinamento adicional a milhares de funcionários em questões de segurança, bem
como aprimorar processos gerais de segurança da organização e realizar mais de uma
dezena de oficinas globais para sublinhar a
importância da liderança, em todos os níveis, para a redução de acidentes.
Resultados melhores em testes em
escolas da Carolina do Sul. O Distrito

Escolar do Condado de Beaufort (BCSD,
na sigla em inglês), na Carolina do Sul, é
o maior empregador do condado. São
mais de 1.500 educadores e 1.200 funcionários em postos administrativos para
atender a uma população econômica e
racialmente diversa (e em crescimento)
de 19 mil estudantes. Situado em um dos
condados mais ricos do país, embora
com bolsões de alta pobreza, o distrito
não carece de verbas. Durante anos,
porém, a nota média de alunos do BCSD
em testes de desempenho escolar estaduais foi inferior à média de distritos escolares similares da Carolina do Sul.
Para grande revolta de muitos pais,
mestres e dirigentes do distrito escolar,
esse fraco desempenho era, em geral,
atribuído aos próprios estudantes —
muitos vêm de lares de baixa renda, e o

distrito abriga um grande número de jovens de origem hispânica e afro-americana. Em entrevistas, certos educadores
sugeriram que o rendimento das escolas
do condado era o melhor possível, tendo em vista a população que atendiam.
Deixar de lado as desculpas e melhorar
o desempenho dos alunos virou prioridade para líderes do BCSD. Nos últimos
quatro anos, trabalhamos com o distrito
para ajudar as escolas a identificar e administrar práticas de HCM de maior impacto sobre o rendimento escolar. A auditoria
inicial, em 2002, revelou ampla disparidade nos índices de maturidade de HCM
entre escolas. Combinadas as classificações, as instituições registraram um índice
médio de maturidade pífio: 2. Em certos
quesitos, como liderança da equipe e recursos de liderança, muitas receberam
nota i, indicando práticas de HCM totalmente inadequadas. Foi difícil, para os dirigentes do distrito, reconhecer esses resultados — e mais ainda para que líderes
escolares os aceitassem. Não dava, porém,
para ignorar a correlação entre índices de
maturidade de HCM e notas obtidas por
escolas em um teste de proficiência obrigatório na Carolina do Sul, o Palmetto
Achievement Challenge Tests (PACT).
Para resumir, alunos de escolas com
altos índices de maturidade em HCM
em áreas cruciais (como cultura de
aprendizado do pessoal e desenho de
cargos) se saíram melhor, em média, em
testes de desempenho estaduais do que
alunos de outras escolas (já computadas
variações socieconômicas). Além disso,
o alto índice de maturidade no quesito
"currículo de ensino padronizado" —
indicado pelo questionário personalizado criado para o BCSD devido a seu interesse inicial na questão — tinha correlação menor com o desempenho de
estudantes do que um índice elevado
em qualquer uma das cinco grandes categorias de gestão do capital humano.
Escolas com o maior avanço nos índices
de maturidade de HCM tiveram, em
média, o maior avanço no desempenho
dos alunos. O quadro "índice maior de
HCM melhora desempenho de alunos
em teste" mostra a relação entre a maturi-

dade de HCM dessas escolas e o desempenho melhor dos alunos em matemática.
Nossos resultados revelaram que a ênfase tradicional do distrito escolar no uso
do currículo de ensino padronizado do
estado era menos relevante para o desempenho do que a cultura geral de trabalho e aprendizado dos educadores, a
capacidade da escola de reforçar e reter
talentos e outros fatores ligados ao capital humano. Isso contrariou noções da
maioria das pessoas sobre como melhorar
o desempenho escolar, o impacto da condição socioeconômica de alunos e o papel
da liderança na criação de um bom ambiente de trabalho e aprendizado.
Com base nessa análise, o BCSD reestruturou a abordagem à formação profissional de educadores, tornando-a mais
centralizada (e não dispersa pelas instituições) e dando maior consistência ao
uso, por professores, de abordagens de
ensino comprovadas. Além disso, o
BCSD ampliou seu foco no desenvolvimento de lideranças, reestruturou o departamento de RH e incorporou os resultados da avaliação anual de HCM em
cada instituição às avaliações bianuais do
desempenho de dirigentes de escolas.
Retornos maiores em serviços financeiros. O último caso, na área financeira, ilustra a capacidade da HCM
de melhorar o desempenho em bolsa.
Em fins de 2004 reunimos dados de maturidade da HCM de 11 empresas de serviços financeiros de capital aberto. Um ano
depois, analisamos o desempenho das
ações de cada uma delas. Como indica o
quadro "índice maior de HCM prevê retorno de ações de empresas financeiras", metade das empresas — os cinco pontos azuis
agrupados no centro do gráfico — tinha índices médios de práticas de HCM e subseqüente valorização das ações. Juntas, as três
firmas com índice de maturidade de HCM
abaixo da média (pontos vermelhos) tiveram valorização subseqüente das ações
consideravelmente menor do que as três
com classificação acima da média em maturidade de HCM (pontos verdes).
Embora a amostra seja pequena e a relação entre HCM e valorização das ações
seja imprecisa, o caso condiz com nossas
constatações gerais sobre o vínculo en-

tre HCM e desempenho ao longo do
tempo em vários tipos de organização.

Avalie sua organização
Assim como técnicas de Six Sigma envolvem
o contínuo aperfeiçoamento de processos
com base no feedback, a avaliação da HCM
é usada de modo iterativo: a avaliação inicial
indica mudanças em HCM que teriam impacto positivo no desempenho; o desempenho responde às mudanças; as práticas
de HCM são reavaliadas, levando a novas
rodadas de mudanças; e por aí afora. Observe que à medida que a organização e
o ambiente evoluem, os principais fatores
de HCM com efeito sobre o desempenho
podem mudar. Logo, é importante medir e
ajustar regularmente as práticas de HCM e
vinculá-las aos resultados organizacionais.
A execução da análise pede dois tipos
de dados: indicadores obtidos por meio
de pesquisas com funcionários e gerentes
(e que possam ser usados para quantificar
o desempenho na HCM) e indicadores do
desempenho organizacional. Este último
grupo inclui, em geral, resultados de negócios nas divisões da empresa — financeiros (produtividade em vendas, margens de lucro, receita por funcionário) ou
não (segurança, satisfação e fidelidade do
cliente, retenção de funcionários). São re-

sultados comumente monitorados pela
diretoria financeira ou operacional. Na
sondagem de funcionários, é possível reunir ainda indicadores do comprometimento do pessoal (como disposição a dar
uma contribuição discricionária ou a recomendar a empresa a amigos como um
ótimo lugar para trabalhar).
Há três passos na coleta e análise de
dados de HCM:
Passo 1. Funcionários e gerentes são
ouvidos para a quantificação de variações
na maturidade da HCM em atividades, divisões, regiões e categorias ocupacionais
específicas, e para identificação de pontos
fortes e fracos da HCM na organização.
Passo 2. Variações na maturidade da
HCM são vinculadas a variações em resultados-chave para a organização, de caráter financeiro ou não. Aqui são identificados os fatores de HCM mais críticos
para o desempenho organizacional (veja
detalhes sobre o processo no quadro "Vínculo entre índice de HCM e resultados").
Passo 3. Resultados dos dois primeiros passos são usados para identificar
fatores de HCM com impacto positivo
considerável sobre o desempenho organizacional, bem como fatores que
indicam áreas de relativa debilidade.
Resultados dessa análise indicarão onde
a organização deve concentrar o esforço

de desenvolvimento da HCM.
Não há uma fórmula pronta que
substitua a análise abrangente da HCM
em sua organização. Como demonstra o
caso da American Standard, um ponto
de destaque na HCM, como o envolvimento do pessoal, pode ser crucial em
uma empresa e menos relevante em outra. É possível, porém, usar uma versão
abreviada de nossa pesquisa para avaliar
rapidamente o índice de maturidade em
HCM em sua organização e detectar deficiências. Volte à página 90 para descobrir qual a situação em sua empresa.
•••

Qual, então, a situação de sua organização? Fez entre 90 e 100 pontos? Você assinalou menos de duas vezes a opção
"Não tenho certeza/não sei"? A organização está aplicando o processo de três
passos aqui traçado em suas atividades de
desenvolvimento da HCM? Se você puder responder "sim" às três últimas questões, e outros indivíduos na organização
concordarem com a resposta, sua empresa
está em posição de competir com base na
vantagem que tem no capital humano. Já
se sua resposta a uma ou mais dessas
questões for "não", a organização provavelmente corre o risco de não maximizar o
retorno sobre o pessoal e sucumbir a forças que levam ao imediatismo e ao foco excessivo em metas estreitas, de curto prazo.
E essa não é uma estratégia sustentável.
A globalização deixou uma única saída para que empresas situadas em países
desenvolvidos, com salários elevados, operem com rentabilidade: fundar a estratégia competitiva na gestão excepcional do
capital humano. Benefícios historicamente associados à superioridade tecnológica
e ao acesso ao capital (financeiro e físico)
são hoje fugidios demais para garantir
uma vantagem sustentável. À medida que
essas fontes de vantagem perdem relevância, a gestão do capital humano com base
no instinto e na intuição torna-se não só
inadequada, mas também irresponsável.
O trunfo competitivo será de empresas
que souberem administrar sua gente
como o ativo que ela é.

Fonte: Harvard Bussiness Review: ed. em português, v.85, n.3, p. 85-93, mar. 2007.

