
FIZEMOS UMA escolha profissional que muita
gente não consegue entender. Quando falamos
de trabalho com colegas da Harvard Business
School, seis anos depois de formados, é comum
darem um sorrisinho curioso. Quase sempre, a
pergunta é a mesma: "Você está fazendo o quê?"
Nós dois trabalhamos com gestão de capital
humano, ajudando grandes empresas a selecio-
nar, manter e preparar seu time de astros em
ascensão. Traduzindo, trabalhamos com RH.

Uma carreira em recursos humanos não é o destino típi-
co de quem faz um MBA em Harvard. Em tese, deveríamos
ir trabalhar em consultoria de estratégia ou num banco
de investimento — ou, no verdadeiro espírito do curso,
em gestão geral. Até já atuamos nessas áreas — mas não
no momento, e sabemos o que nossos colegas de turma
estão pensando: "É para equilibrar melhor a vida pessoa! e
profissional". Ou "Eles não têm estômago para mexer com
negócios 'de verdade1". Ou, ainda, "Quem não sabe fazer,
ensina". E, é claro, nossa favorita: "Se estão tão interessados



em ajudar os outros, por que não vão
fazer trabalho social?" Nossa resposta
é simples — e adoramos repeti-la. O RH
se encontra, hoje, no meio da batalha
mais fascinante do mundo empresarial,
na qual empresas se digladiam pelo
mais valioso dos recursos: talentos.

Não ria. Partilhamos seu ceticismo,
que é saudável. Também estamos can-
sados de ouvir empresas proclamando
a plenos pulmões que "o pessoal é seu
maior ativo" — quando a maioria mos-
tra pouco empenho real em desenvolver
e alavancar a capacitação desse pessoal.
Também estamos cientes dos estereóti-
pos nada lisonjeiros do profissional de
RH — aquela pessoa que cuida de de-
talhes burocráticos — e do fato de que
muitos papéis tradicionais da área, co-
mo a gestão de benefícios, são cada vez
mais terceirizados.

Só que o custo estratosférico de en-
contrar e contratar profissionais hoje
em dia — para não dizer os milhões de
dólares em produtividade imaterializa-
da devido à falta de envolvimento do
funcionário no trabalho — sublinha a
necessidade de se dedicar mais tempo
e mais recursos ao cultivo e à gestão
do maior ativo da empresa. Isso ganha
ainda mais importância à medida que
o setor de serviços, com seu uso intenso
de capital humano, segue crescendo; à
medida que aumenta a mobilidade do
trabalhador e que o deslocamento late-
ral, para alguns, se torna mais atraente
do que subir de nível; à medida que a
geração do pós-guerra deixa postos de
comando, reduzindo a oferta de gestores
experientes; e à medida que a geração
do milênio traz novas expectativas para
o local de trabalho. Em suma, a tese há
muito defendida de que o RH assumiria
papel realmente estratégico finalmente
está se concretizando.

Não conseguíamos entender, portan-
to, por que não ouvíamos quase nada
sobre a gestão de talentos na prática,
embora quase todo presidente de su-
cesso que se apresentava perante nossa
turma na faculdade dissesse que era im-
portante atrair e formar talentos — e
que os 10% a 20% do total de seu tempo

dedicados a isso eram a parte mais gra-
tificante de seu trabalho.

Mas as coisas estão mudando. Com a
gestão de talentos assumindo papel mais
fundamental na empresa, o RH está dei-
xando de se concentrar exclusivamen-
te na gestão das alavancas monetárias
dos recursos humanos — remuneração,
benefícios e outras despesas — e se de-
dicando a aumentar o valor do capital
humano, medido por fatores intangíveis
como o envolvimento do funcionário.
Surge um novo tipo de profissional de
RH para tocar esse departamento repa-
ginado, alguém que entende a fundo
não só processos de gestão de talentos,
mas também a estratégia e o modelo
de negócios da organização — alguém
responsável por contratar e treinar ge-
rentes de marketing, digamos, mas que
saiba, também, como montar um bom
plano de marketing.

De nosso privilegiado ponto de vista
em duas grandes empresas à frente dessa
tendência — e de postos anteriores em
outras duas firmas parecidas — vimos
o "Novo RH" em ação. Participamos das
atividades básicas que compõem esse
RH redefinido e observamos os resulta-
dos práticos — tudo isso enquanto pesá-
vamos as implicações para nossa própria
carreira (embora colegas de faculdade,
faz relativamente pouco tempo que co-

meçamos a trocar idéias). É verdade que
nossa experiência se concentra basica-
mente em firmas de serviços profissio-
nais. Só que esse tipo de empresa, alta-
mente dependente do pessoal, ocupa a
vanguarda da gestão de talentos, pois en-
frenta alguns dos mais sérios desafios na
arena — incluindo taxas de rotatividade
de funcionários que exigem, de algumas,
a reposição de praticamente todo o pes-
soal a cada cinco anos.

Na faculdade, nos ensinaram a buscar
oportunidades menosprezadas de inves-
timento e a gerar valor em lugares ines-
perados. Só que, diferentemente dos co-
legas atrás de um bom negócio na área
de private equity ou em fundos de hedge,
o ganho maior, a nosso ver, está na com-
plexa tarefa de identificar, atrair, desen-
volver e empregar profissionais. A nosso
ver, o RH em si é um ativo subavaliado e
subvalorizado — ativo a ponto de viver
considerável valorização. Assim como o
investidor bom para farejar pechinchas
— que aprendemos a ser na faculdade —,
quisemos chegar cedo.

Ah, uma coisinha mais: estamos
adorando.

A história de Daisy
São 10 horas em Londres e a sala de ne-
gociações de renda fixa está a toda. Cor-
retores informam preços aos gritos. No
alto, o painel digital solta cotações sem
parar. Antes da faculdade de administra-
ção, trabalhei cinco anos com títulos de
dívida (debt syndication), de modo que
a cena é familiar. Hoje, porém, estou ali
para algo bem diferente: com um colega
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britânico, busco projetos potenciais de
aprendizagem pela ação, ou action-lear-
ning, para os cem principais vice-presi-
dentes da Goldman Sachs. No projeto,
grupos de seis a oito vices lidam com
desafios presentes da empresa. O objeti-
vo é que cultivem a capacidade de tocar
iniciativas complicadas que cruzem fron-
teiras na empresa — setoriais e geográ-
ficas — e, ao mesmo tempo, gerem um
valor real (leia-se P&L) para a firma. Um
projeto em consideração envolveria ava-
liar o potencial de mercado de um país
com fraca cobertura bancária e recursos
naturais consideráveis. Como vice-presi-
dente da equipe Pine Street, o grupo de
desenvolvimento de altas lideranças da
empresa, ajudaria a estruturar o projeto
para atingir a dupla meta do programa.

Um diretor-gerente em Londres, natu-
ral do país em consideração, faz uma rá-
pida exposição dos motivos para a aposta
naquele mercado: a situação regulamen-
tar, as perspectivas de crescimento eco-
nômico, as possíveis vantagens conferi-
das à primeira firma a chegar. Enquanto
ouço, já começo a pensar em gente que

amente, promover o desenvolvimento
individual e atingir metas gerais da em-
presa. Nem toda iniciativa traz essa per-
feita combinação, é claro, mas várias já
abriram novas linhas de negócios e pro-
duziram uma redução de custo notável.

Um ano depois, já estou na Lehman
Brothers, onde ocupo um dos dois pos-
tos de diretoria num novo grupo da
firma, o Human Capital Management
Strategy. Passo boa parte do tempo na
frente do computador — em tarefas ana-
líticas, avaliando em que pé se encontra
a firma na utilização de talentos e proje-
tando novos programas para chegarmos
aonde precisamos estar. Nosso acervo de
gerentes tarimbados é suficiente em de-
terminada área? Um sistema de premia-
ção desvinculado da remuneração seria
capaz de melhorar o desempenho em
outra? Todo programa nosso constitui
uma resposta coerente às necessidades
gerais de capital humano da firma?

Tenho, sim, a oportunidade de inte-
ragir cara a cara com os talentos no foco
de nosso trabalho estratégico. Temos,
por exemplo, um programa — o Encore

poderia destacar para o projeto: um bri-
lhante corretor que precisa de experiên-
cia internacional, um ás da tecnologia
que poderia avaliar a infra-estrutura do
país. Nos dias que se seguem, continuo a
pensar nas possibilidades, computando
tanto o aspecto maior (o que é melhor
para a Goldman Sachs?) como necessi-
dades de desenvolvimento de cada in-
divíduo (qual a melhor maneira de dar
àquele jovem especialista em private
equity a experiência necessária na área
de financiamento?).

Projetos de action-learning como es-
te são um dos diversos programas de
aprimoramento de lideranças para altos
executivos que usamos para, simultane-

— cujo alvo são profissionais do merca-
do financeiro que deram uma pausa na
carreira por razões pessoais, como o nas-
cimento de um filho ou uma doença na
família. Uma tarde dessas, lá estava eu
no restaurante executivo da firma ence-
nando uma versão Wall Street do speed
dating, indo de mesa em mesa tentando
casar os talentos e os interesses de deze-
nas de profissionais destacados — como
especialistas em derivativos e analistas
de papéis da indústria farmacêutica
— com as necessidades da Lehman Bro-
thers (é como estar de volta ao pregão,
mas casando ordens de "compra" e "ven-
da" de gente, não de papéis). O progra-
ma, lançado em 2005 e hoje imitado por

uma leva de outras firmas, dá a uma re-
serva de talentos até então subestimada

— gente sem uma trajetória profissionai
linear — uma eficaz via de reinserção na
arena de serviços financeiros. Ao mes-
mo tempo, reduz consideravelmente
nossos custos de recrutamento e acen-
tua nossa imagem como empregadora.
O Encore foi lançado em escala global e
é apenas um de uma série de programas

— ligados a recrutamento, mobilidade,
bem-estar, equilíbrio entre vida pessoal
e profissional e outras questões — fei-
tos para instalar a gente certa no posto
certo e ajudar o indivíduo a ser o mais
produtivo possível.

Meu trabalho é um dos mais legais
que posso imaginar. Mistura três coisas
que acho infinitamente interessantes —
psicologia, comportamento organizacio-
nal e finanças. Além disso, com poucos
anos de formada já presenciei a tomada
de decisões nos níveis mais elevados de
duas importantes firmas.

A história de Matthew
Meses de trabalho árduo estão em jo-
go no Gênesis Park, o programa global
de desenvolvimento de lideranças da
Pricewaterho use Cooper s. O programa

— cinco meses de dedicação em tempo
integral — exige que os participantes
apliquem imediatamente o que acaba-
ram de aprender em termos de estratégia
e liderança a projetos de alta prioridade

— no caso, analisar se a firma deve entrar
numa arena nova, de crescimento poten-
cialmente elevado. A equipe de action-
learning — sete pessoas representando
seis países e as três grandes divisões da
PwC — está tendo dificuldade para de-
cidir que plano de ação recomendar. Co-
mo já fui consultor, fico tentado a tomar
as rédeas e fazer eu mesmo o trabalho.
Mas, como gerente sênior do Gênesis
Park, não é esse meu papel. A idéia é que
eu aparelhe as pessoas para que possam
agir — que facilite a inovação em vez de
impor meu ponto de vista.

Uma vez dominado o impulso a assu-
mir o comando, consigo ajudar os inte-
grantes da equipe a pararem para refletir.
A equipe passou meses avaliando todo
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ângulo da oportunidade, conversando
com gente importante na firma e com
especialistas de fora. Fez de tudo para
adotar uma perspectiva global, que vá
além dos interesses de cada grupo isola-
do. Agora, supostamente, viria a parte le-
gal: apresentar uma solução criativa, em
vez de ficar apenas na discussão. De novo
atenta àquilo que originalmente a moti-
vou, a equipe faz recomendações interes-
santes, recebidas muito bem nos escalões
mais altos da PwC — recomendações que
ajudam a desafiar noções convencionais
e promovem a inovação na firma.

Outro resultado.não menos importan-
te, é que esses sete indivíduos deveriam
ser capazes de reproduzir seu sucesso e
servir de catalisadores de mudanças ao
assumirem papéis de liderança na PwC
e por um bom tempo no futuro — o que
põe em destaque mais um benefício. Já
que os participantes do Gênesis Park vol-
tam a seu posto original com uma rede
global influente de colegas e altos execu-
tivos — algo que seria difícil reproduzir
em outras firmas —, o programa age não
só como motor de desenvolvimento de
lideranças e incubador de novas idéias,
mas também como um belo meio de se-
gurar os talentos mais caros à firma.

Anos depois, estou na MasterCard,
que deixa de ser uma empresa de capital
fechado surgida de uma associação sem
fins lucrativos de bancos e se torna uma
ágil e inovadora empresa de capital aber-
to no ultracompetitivo setor de serviços
financeiros. Como vice-presidente de de-
senvolvimento de gerentes e lideranças,
meu papel é cultivar na empresa uma

cultura que exija que funcionários em
todos os níveis da organização exerçam
a liderança — solucionem problemas
persistentes e detectem novas oportuni-
dades para criar vantagem competitiva
para a MasterCard.

Na faculdade de administração,
aprendi a liderar equipes que chega-
riam ao cume do sucesso empresarial.
Hoje, ainda penso em atingir essas altu-
ras, mas não como um Edmund Hillary.
Agora sou um Tenzing Norgay, o sher-
pa que guiou o célebre montanhista na
histórica escalada do monte Everest. O
que faço é guiar os outros na tarefa de
traçar a estratégia, de percorrer o ter-
reno e de chegar ao topo. Assim como
um bom sherpa, estou sempre tentando
ajustar essa abordagem com uma gama
de técnicas para maximizar meu im-
pacto. Na MasterCard, criamos progra-
mas para tratar de desafios específicos
de liderança em cada ponto crucial do
espectro — de colaborador na linha de
frente a alto executivo. Ao mirar o ponto
exato no qual a estratégia da empresa e
as necessidades de desenvolvimento do
indivíduo se cruzam, estamos montando
uma reserva de lideranças e ajudando a
turbinar o valor ao acionista.

Um programa foi fruto de duas im-
portantes constatações: a vasta maioria
do aprendizado ocorre no trabalho; e,
por mais bem-intencionada que seja,
a maioria dos gerentes não aproveita
aquele momento ideal para orientar,
quando uma instrução tem o maior im-
pacto. O que fizemos, então, foi criar um
projeto cuja meta é mostrar a mais de
mil gerentes de toda a empresa como ser
um coach.Qs primeiros pilotos decepcio-
naram. Demos aos gerentes técnicas de-
mais para digerir, o que tornou a aborda-
gem estruturada demais. Simplificamos
o modelo, que agora se concentra em
momentos nos quais a rápida orientação

pelo gerente produz um retorno sobre o
tempo gerencial investido superior ao
de qualquer outro método de aprendi-
zado. Um sinal informal de nosso êxito
até aqui: num workshop bá pouco, um
participante a princípio cético cocou a
cabeça e disse "Agora entendi: se passar
de diretor a coach, faremos o trabalho
com melhores resultados e um pessoal
mais motivado". É isso aí.

Como definir o novo RH
Nas quatro firmas de primeira linha
nas quais testemunhamos abordagens
inovadoras à gestão de talentos — e em
outra meia dúzia de empresas, segun-
do experiências relatadas por colegas e
ex-companheiros de curso —, identifi-
camos cinco características comuns que
independem do porte, do setor, da locali-
zação e da cultura da empresa. Eis nossa
definição do Novo RH que está surgindo
nessas empresas:

Parece uma escola de gestão. Na
última década, muitos programas de
MBA migraram do treinamento técnico
para o treinamento em liderança. Seus
métodos de ensino também mudaram. A
tradicional aula deu lugar a equipes de
alunos que se debruçam ativamente so-
bre problemas empresariais da vida real.
A mesma mudança está ocorrendo em
departamentos de aprendizagem de em-
presas, cujo foco agora é o action-learning
e o diálogo — liderado por executivos
— sobre os desafios empresariais diante
da organização. A mais notória partidá-
ria dessa abordagem é a General Electric,
cujo famoso centro de liderança em Cro-
tonville é muito parecido auma escola de
administração — e inclui uma sala de es-
tudo de casos ao estilo de Harvard, batiza-
da de "The Pit" (também há influência no
sentido inverso: em 2006, J. Frank Brown,
ex-líder global de serviços de consultoria
na PwC e co-fundador do Gênesis Park,
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virou reitor do Insead, a maior faculdade
de administração da Europa).

Traz ganhos, não só gastos. Empre-
sas visionárias tratam o RH como gerador
tanto de economias como de receita, dis-
solvendo deliberadamente a linha que
separa a atividade empresariaí do desen-
volvimento de pessoal. Na Lehman Bro-
thers, por exemplo, um grupo estratégico
de relações com universidades une o re-
crutamento no campus a oportunidades
de negócios. Faculdades e universidades
por todo o país são tratadas como clien-
tes importantes, com os quais gerentes
tarimbados devem cultivar relaciona-
mentos. Dar assessoria financeira ao
fundo de dotação da universidade, asso-
ciar-se à instituição para levar iniciativas
promissoras de pesquisa a um mercado
maior e recrutar alunos para vagas na
Lehman são atividades concebidas como
um pacote único — em vez de eventos
isolados a serem inseridos em categorias
geradoras ou não de receita.

Planta e colhe idéias. Toda empresa
fala de inovação, mas pouquíssimas le-
vam essa atividade para além dos muros
da P&D. Ironicamente, o RH, há muito
visto como escasso em inovação, pode
virar tanto catalisador quanto facili-
tador de mecanismos de promoção da
criatividade por entre fronteira* orga-
nizacionais. Assim como os serviços de
um consultor de fora, projetos de action-
learning geram soluções potenciais para
problemas reais da empresa, mas com
a vantagem extra de serem tocados por
uma equipe que sabe como operar in-
ternamente. Em outra abordagem para
promover a inovação, a Google pediu
que seu pessoal aderisse à norma dos
70/20/10 — ou seja, o funcionário deve
dedicar 70% do tempo ao trabalho em si,
20% à "inovação contínua" nesse traba-
lho e 10% à "inovação descontínua" em
qualquer área que julgar produtiva.

Torna menor um lugar grande. O
RH tem tudo para virar o Facebook da
empresa moderna. Muitas iniciativas de
gestão do conhecimento naufragaram
porque o pessoal não tinha motivação
para usá-las. Contudo, a ascensão de re-
des sociais na internet aponta para um

desejo generalizado de conexão com gen-
te com metas e interesses parecidos aos
nossos. O RH está em posição singular
para conectar as pessoas — e, também,
o conhecimento, a tarimba e possibilida-
des de uso de mentores — organização
afora. Quem já passou cor programas
de desenvolvimento de lideranças, por
exemplo, pode participar de reuniões
anuais promovidas pela alta cúpula da
empresa e dar assessoria à turma atual
do programa. Esse tipo de atividade de
seguimento — e os programas em si —
ajudam a montar redes de indivíduos de
várias partes da organização e com for-
mação em áreas radicalmente distintas.

Foco no positivo. É comum o RH ficar
preso a um papel regulador, mediando
conflitos com funcionários, monitorando
a conformidade com a legislação traba-
lhista e fiscalizando o cumprimento de
códigos de conduta. Além disso, o depar-
tamento costuma achar que sua missão
é ajudar o funcionário a superar defici-
ências que prejudicam seu desempenho.
Sem ignorar essas tarefas, o Novo RH se
concentra no positivo. Corno fazer mais
para envolver o pessoal e, com isso, au-
mentar a receita? Em vez de tentar "sanar"
uma debilidade crônica do funcionário,
como criar um papel que seja condizente
com seus pontos fortes e tire proveito de-
les? Por exemplo, em vez de criticar, nas
avaliações de desempenho, a insuficiente
qualificação financeira de um executivo
de marketing talentoso, busque alavancar
o talento criativo desse indivíduo num
papel de marketing mais amplo — papei
que ajude a empresa a adentrar merca-
dos importantes no exterior.

Quer dizer que um punhado de gente
com o MBA de Harvard escolhe uma
carreira atípica. Isso importa para al-
guém? Já nos perguntamos, obviamente,
se nós, as empresas onde trabalhamos e
nossos colegas somos exemplos isolados.
Já consideramos a possibilidade de que
o Novo RH seja um modelo defendido
apenas por um punhado de gatos pin-
gados — e que vá vingar apenas num
punhado de organizações atípicas, com
verba de sobra para investir.

Seria presunçoso de nossa parte, por
estarmos há relativamente pouco tempo
na área, dar alguma declaração definitiva
sobre isso. Contudo, quanto mais ouvi-
mos de nossos pares, mais nos convence-
mos de que há uma grande transforma-
ção em curso. Vemos que as firmas com o
melhor histórico de atração e retenção de
profissionais de primeira são aquelas com
os programas mais inovadores de gestão
de talentos — não só aquelas nas quais
trabalhamos, mas também empresas co-
mo McKinsey e Fidelity (que, vale notar,
também contrataram gente de nossa tur-
ma de MBA para trabalhar no RH).

Por necessidade e por vontade pró-
pria, essas empresas estão à frente das
demais. É que atuam nas arenas que
mais dependem de talentos, e sabem
que, se não atraírem os melhores, não
há como vencer. À medida que mais e
mais empresas se concentram em servi-
ços e intensificam o RH, esse modelo em
breve pode virar o padrão em muitos
setores. O que uma empresa esclarecida
de consultoria ou serviços financeiros
faz hoje, a maioria das empresas terá de
fazer amanhã,

Se nós, tendo concluído o MBA há
pouco, pudermos entrar logo cedo numa
área com tudo para decolar — e dedicar
100% do tempo à atividade que muitos
presidentes disseram ser os 10% a 20%
mais gratificantes de seu trabalho —, por
que não?
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