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GESTÃO

TENDÊNCIA Várias empresas levam mais em conta o comportamento do que o curriculum do candidato

Gestão de recursos humanos pensa no cliente
Com o aumento do lançamento de novas ações e
das operações de fusão ou aquisição, setor de
recursos humanos está sendo mais cobrado

Susana Raposo

são paulo

Agestão depessoastem setorna-
do um dos grandes desafios den-
tro das companhias com admi-
nistração mais moderna e com-
prometida com resultados. De
acordo com especialistas de Re-
cursos Humanos(RH), asempre-
sas precisam viabilizar um RH
mais efetivo e estratégico, enfo-
cando também seus clientes e
fornecedores. “O RH trabalha
comgente, masàsvezes acabaes-
quecendo que cliente também é
gente. É necessário entender o
que as pessoas buscam da sua
empresa, para conseguir passar
aos colaboradoresa visãoreal das
necessidades dentro dos depar-
tamentos”, afirmou o diretor pre-
sidente do CitiFinancial, Leonel
Andrade.

Segundo a diretora de Desen-
volvimento Organizacional do
Wal-Mart Brasil, Susana Raposo,
mais do que saber o que o cliente
buscaéfazercom queasuaequi-
pesaiba ‘sercliente’,ouseja, elase
coloca na posição do consumidor
e entende o que irá agradar-lhe.

No setorfinanceiro, essa‘regra’
também é válida, já que houve
mais de 160 fusões ou aquisições
nessa área nos últimos anos no
Brasil. O diretor da Partner Co-

nhecimento, Álvaro Musa, expli-
ca que este mercado está em ple-
na evolução e que, por conta des-
te cenário, exige-se cada vez mais
das pessoas comprometimento
com o negócio.

“No dinâmico mundo finan-
ceiro, ondeo créditoao consumi-
dor já alcança o patamar de R$
199 bilhões, com crescimento da
ordem de 20% ao ano, é natural
que proliferem empresas que
apostamnosetor, ondeoclientee
os colaboradores são peças fun-
damentais”, diz ele.

Para o diretor da DN Consult,
Moacir Nunes, o RH passa há
muito tempo por transforma-
ções. “O setor vai além de suas
fronteiras quando ultrapassa as
suas obrigações, cuidando de as-
pectos como responsabilidade
social, participação na realização
de parcerias e no preparo da go-
vernança corporativa”, comple-
tou Nunes.

Um exemplo claro deque o RH
precisa mudar sua atuação é a
pesquisa realizada pelo Instituto
Dom Bosco em parceria com o
Conarh, onde 383 CEOs — chief
executive officer — das 500 maio-
resempresaspara setrabalharno
Brasil dizem que em apenas 9%
delaso RHdefinitivamenteparti-

cipa dasdecisões estratégicasdas
empresas.“Este dadonossurpre-
endeenos levaacreditarqueeste
é um processo que será revertido
em mão dupla: com o RH mos-
trando sua força nas organiza-
ções e com os altos executivos
apostando nas idéias e ações dos
recursos humanos”, destacou o
presidente da Empreenda Con-
sultoria Estratégica, Cezar Souza.

Análise comportamental
Outras duas novas tendências do
setor de recursoshumanos são os
fatores comportamentais — que
em alguns casos são mais impor-
tante queo curriculum vitae— na
hora de recrutar um novo profis-
sional, e o trabalho de aproxima-
ção da família no processo de re-
tenção de talentos.

A análise das grandes corpora-
ções varia desde o quanto o can-
didato é empreendedor até os
seus compromissospessoais, co-
mo trabalhos voluntários, relação
com a família, entre outras ques-
tões. Deacordo como presidente
da Lexmark Internationaldo Bra-
sil, Leonel Costa, os fatores com-
portamentais contam, em mé-
dia, seispontos em umaescala de
zero a dez na hora de seleção. “O
restante daavaliação éfeita emci-
ma do currículo. Mudamos o nos-
so método, pois percebemos que
no passadohouve algumasfalhas
na avaliação. Aavaliação psicoló-
gica e a noção da expectativa do
futuro colaborador pela empresa

são mecanismos que auxiliam
positivamente no processo”, afir-
mou Costa.

Segundo ele, a empresa investe
muito em um funcionário com
recrutamento e treinamento, pa-
ra correr o risco de perdê-lo em
curto espaço de tempo.

“Hoje, as empresas
conseguem enxergar
que é mais importante
ter um funcionário que
sabe o quer na sua pro-
fissão do que ter um co-
laborador que possui
apenas um ótimo currí-
culo, mas não sabe se
está fazendo a melhor
escolha para sua vida”,
disse o presidente da Vi-
sa Vale, Newton Neiva.

“Nosso processo está
mudando. Para conse-
guir sernosso funcioná-
rio, a pessoa terá de se
forçar como se fosse es-
tudar em uma universidade de
ponta. Os pontos-chaves para a
contratação, porém, ainda serão
a vocação, o comportamento
adequado ao business e, final-
mente, o espírito de liderança”,
diz Andrade.

Retenção de talentos
A retenção de talentos e a qualifi-
cação dos funcionários têm sido
um grande foco para as compa-
nhias que buscam motivar e pro-
mover os funcionários que que-
rem vencer novos desafios, sem

ter de migrar para outra corpora-
ção. “Em todas as nossas avalia-
ções, verificamos a existência de
talentosque podemserrecoloca-
dos na empresa. Os pontos mais
analisados são o direcionamento
para as tarefas e a assertividade”,

afirmou Raposo.
Para a diretora execu-

tiva de RH do Grupo Pão
de Açúcar, Maria Apare-
cida Fonseca, a família
tem uma influência
muito grande na reten-
ção de talentos, já que o
funcionário define a sua
carreira, na maioria das
vezes, emcasa. “Antesde
o selecionado escolher
sequer trabalhar,eudou
uma redee peçopara ele
ir a um parque e esten-
der entre duas árvores.
Naquele momento, ele
já terá toda a opinião da
família, mas é ele que de-

ve decidir. Não há lugar melhor
para refletir do que deitado em
umaboa rede”,disse Fonseca.Ela
conclui explicando que esse tipo
de atitude é fundamental para o
grupo, pois, nesse momento, a
pessoa se compromete de fato
com a empresa.
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Banco unifica
regras após
aquisições

Os processos de fusões e aqui-
sições do mundo corporativo
são um desafio para profissio-
nais de recursos humanos.
Nesse momento, um dos fato-
res mais críticos dentro das
empresas é a gestão de pes-
soas. Segundo o superinten-
dente de relações sindicais e
remuneração do Santander Ba-
nespa, Gilberto Trazzi, o pri-
meiro passo é identificar os
profissionais que têm um perfil
coerentes com o da corpora-
ção. “É muito importante que
haja também a percepção do
próprio funcionário com rela-
ção à mudança de ambiente de
trabalho, que envolve culturas
organizacionais diferentes”,
relatou Trazzi.

O Santander enfrentou em
2000, um dos seus maiores de-
safios com a compra do Ba-
nespa. “De um lado, o com-
prador, um banco privado e es-
trangeiro. Do outro, uma ins-
tituição pública. Realidades to-
talmente diferentes”, conta
Trazzi. Ele também diz que o
banco ainda sente os efeitos
dessa operação. “A transição
foi um pouco ‘dolorosa’ para os
funcionários, pois eles estavam
inseridos num universo dife-
rente”, concluiu Trazzi.
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Voitel é a primeira telefônica a
usar papel reciclado em conta

são paulo // A Voitel é a primeira operadora de telefonia
a emitir contas telefônicas em papel ecologicamente cor-
reto. O uso de papel reciclado faz parte do programa de
responsabilidade socioambiental que a Voitel vem prati-
cando desde dezembro de 2006. Outras ações contem-
pladas pelo plano são a redução nos consumos de água
e energia elétrica, a conscientização dos funcionários so-
bre sua responsabilidade social em âmbito individual, a
contratação de uma consultoria em reciclagem e gestão
ambiental e a coleta seletiva, sendo esta uma das fontes
a contribuir para a melhor qualidade de vida e renda de
um sem-número de catadores, hoje organizados em coo-
perativas. “Apesar do custo, nossa iniciativa possa conta-
giar outras operadoras”, diz Pedro Suchodolski, CEO da
Voitel.
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Fischer cria peça por inclusão
digital de crianças carentes

são paulo // A Ação Comunitária tem nova peça interati-
va assinada pela Fischer América. Um banner com a fra-
se “Computadores ajudam no aprendizado da criança?
Veja aqui”, convida o internauta a clicar em um link.
Aparece então a imagem de um garoto carente e lê-se
“Tecle uma letra e veja como uma criança da Ação Co-
munitária aprende rápido”. A cada comando do inter-
nauta, o garoto expressa uma reação diferente até que,
ao final de uma pequena experiência de troca, surge a
mensagem: “Se com algumas letras elas aprendem rápi-
do, imagine com uma doação. Clique e ajude”. Nesse
momento o internauta é remetido para o site do Ação
Comunitária, explicando as possibilidades de se fazer
uma doação pela inclusão digital de crianças carentes.
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Grupo Schincariol anuncia
contratação de três diretores

são paulo // O Grupo Schincariol, segundo maior produ-
tor de cervejas no Brasil, anunciou a contratação de Mar-
cel Sacco para a diretoria de Marketing, Marcos Comina-
to para a diretoria de Recursos Humanos e Álvaro Mello
para a diretoria de Tecnologia da Informação, todos ini-
ciando em 9 de abril.

As novas contratações são parte do processo de reor-
ganização de negócios iniciado pela companhia em ou-
tubro de 2004, que incluiu a contratação de Fernando
Terni como presidente executivo do grupo e a passagem
de Adriano Schincariol para o recém-criado Conselho de
Administração.
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Programa de
despoluição terá
r$ 58 milhões

rio de janeiro

O Programa de Despoluição da
Baía deGuanabara ganhouna úl-
tima sexta-feira um reforço para
conclusão de sua primeira fase,
com a assinatura de contrato para
liberação de cerca de R$ 58 mi-
lhõesdo FundoEstadual deCon-
servação Ambiental. Assinado
pelo governador do Rio, Sérgio-
Cabral, e pelo presidente da Nova
Cedae, Wagner Victer, o contrato
visa conclusão das obras na Esta-
ção de Tratamento de Esgoto de
Alegria, no bairro do Caju.

A Estação Alegria atende a uma
das regiões que mais despejam
esgotos diariamente na baía,
concentrando o centro do Rio, e
os bairros da Leopoldina, São
Cristóvão, Benfica, Caju, Man-
gueira Maracanã, parte da Tijuca,
Vila Isabel, Manguinhos, Jacare-
zinho e Riachuelo.

Segundo a assessoria de im-
prensada NovaCedae, aexpecta-
tiva é que, a partirde maio do ano
quevem,o esgotodosbairrosseja
transformado em água tratada, e
não mais despejado no mar.

A presidente do Instituto Baía
de Guanabara, Dora Hees, que
acompanha há anos o Programa
de Despoluição, afirmou, entre-
tanto, que o dinheiro não será su-
ficiente para o término da obra.

“Eu vejo com muita satisfação
que o governo injete recursos pa-
ra continuar as obras, mas tenho
certeza de que, com esse dinhei-
ro, não vai darpara terminar tudo.
Ainda faltaligar todasas casasda-
quela zona em sistemas de redes
de esgoto, que são obras caras e
demoradas”, afirma Dora.

Ela informou que outras esta-
ções detratamento deesgoto que
já tiveram suas obras concluídas
ainda não estão atuando da for-
ma esperada.

A Estação de São Gonçalo, na
região metropolitana do Rio, por
exemplo, estaria funcionando
precariamente, e não consegue
dar conta do esgoto produzido no
município.
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Microempresa gaúcha cria produto
que evita desperdício de energia

O surgimento da Dersehn — a partir da expe-
riênciadareformadacasa doeconomista—teveo
apoiodoSebraeno RioGrandedoSul.Atualmente,
o Sebrae colabora para que Sehn conquiste clien-
tes em outros estados.

O Sebrae no Rio Grande do Sul orientou Sehn a
procurarórgãosreguladoresantes deiniciarapro-
dução do ‘derivador’. “Precisei adequar o derivador
a nove normas técnicas”, afirma o empresário.

Outra colaboração do Sebrae ocorreu por meio
da parceriacom aincubadora deempresas manti-
da emparceria com aUniversidade Católicade Pe-
lotas (UCPel).

Sehn vinculou a empresa à incubadora e, com
isso, acaboutendo acessoa recursosnão reembol-
sáveisoferecidospelo GovernoFederalparaproje-
tos de inovação tecnológica.

Conector
Depois do derivador, Sehn investiu na fabricação
de um conector elétrico, quese tornou o primeiro e
únicoproduto brasileirodesse tipoa recebercerti-
ficaçãodeadequação àsnormasinternacionaisde
eficiência energética.

Novamente, comapoio doSebrae, acertificação
foi obtida por meio da Underwriters Laboratories
(UL), organismo americano também estabelecido
no Brasil e reconhecido como um dos principais
certificadores mundiais na área de materiais elé-
tricos, entre outros segmentos.

agência sebrae

O dispositivo reduz a quantidade de
emendas e evita isolamentos de
cabos que possam causar acidentes

pelotas // Uma reforma na residência do econo-
mista João Carlos Sehn, morador de Pelotas, a 251
quilômetros de Porto Alegre, foi a origem de uma
empresa responsávelpela criação, produçãoe co-
mercialização de dois artigos que estão fazendo
sucesso no setor de material elétrico.

“Durantea reformadaminhacasa, noano2000,
um eletricista me pediu um martelo para conse-
guir acomodar a fiação dentro de uma caixa de
passagem no teto da sala. Era tanta emenda nos
fios que ele não conseguia empurrá-los com a
mão”, relata Sehn, relembrando o momento em
quetevea inspiraçãoparacriaro ‘derivador’,umde
seus produtos.

O dispositivo reduz a quantidade de emendas,
evitaisolamentosperigosos emelhoraaqualidade
dos contatos elétricos, proporcionando uma boa
estética para as conexões elétricas dos imóveis,
evitando a fuga de energia e facilitando o trabalho
de eletricistas.

Hoje, o produto é fabricado pela Dersehn do
Brasil Ltda., da qual Sehn é proprietário. A empresa
oferece ao mercado conexões que evitam fuga de
energia e, conseqüentemente, resultam em redu-
ção no consumo de luz.

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 02 abril. 2007. Carreiras&Gestao, p. B2.




