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D epois da crise financeira global, as
políticas de incentivos aos execu-
tivos provavelmente já não serão

mais as mesmas. Especialmente em rela-
ção às bonificações. Peter Capelli, diretor
do Centro de Estudos de Recursos Huma-
nos de Wharton (Universidade da Pen-
silvânia) e autor de diversos livros sobre
gestão, administração e gerenciamento
de talentos, acredita que as companhias
ficarão mais atentas aos efeitos negativos
que uma política de bônus possa causar
à organização. Ele lembra, em particu-
lar, das empresas de investimentos, nas
quais os executivos ganham mais indi-
vidualmente quando assumem riscos -
muitas vezes em prejuízo da companhia.
"Se você usa bonificações ou incentivos
baseados em ações, a chave é pensar cui-
dadosamente na criação de bônus para
os funcionários que ajudem a empresa
como um todo, e não apenas suas ope-
rações mais imediatas e seus bolsos", diz
ele. Capelli acredita que deverão prevale-
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cer cobranças mais efetivas sobre a real
situação da empresa.

No quadro geral da administração de
recursos humanos, porém, pouca coisa
se altera. Mesmo porque, segundo Ca-
pelli, as principais mudanças nos con-
tratos de trabalho já vinham ocorrendo
antes da crise. Quase já não existe mais
aquele emprego para toda a vida: há
menos apego pela companhia. Por isso,
para reter os talentos, novos estímulos
estão sendo postos em prática. O diretor
da Wharton concedeu a Executivo de
Valor entrevista, cujos principais tre-
chos são reproduzidos a seguir:

Como a atual crise financeira mudará as
relações de trabalho?

Mesmo antes da crise, já podíamos
perceber uma mudança nos contratos de
trabalho. Eles estão deixando de ter aque-
le formato tradicional, que chegava a du-
rar uma vida inteira, e passando a con-
templar necessidades mais específicas e
pontuais das companhias. As demissões
que ocorrem em conseqüência da atual
crise apenas têm acelerado esse processo
e desgastado ainda mais a lealdade entre
empregados e empregadores.

As habilidades e o perfil dos talentos mu-
daram nos últimos tempos? O que é neces-
sário uma pessoa ter para ser considerada
um talento hoje?

Eu não acho que houve grandes mu-
danças nesse sentido. O que temos ouvi-
do dos recrutadores de executivos é que
existe agora um interesse maior nas com-
petências para lidar com mudanças orga-
nizacionais. De certa forma, elas sempre
foram importantes, mas hoje estão em
maior evidência, uma vez que as compa-
nhias precisam mudar rapidamente em
resposta à queda dos negócios.

Em tempos de incerteza e alta competiti-
vidade, quais as estratégias para garantir
os talentos necessários?

Primeiramente é preciso melhorar
a capacidade de identificar jovens pro-
missores e colocá-los em programas de
capacitação e qualificação. Treine as pes-
soas das quais você acha que vai preci-
sar, desenvolvendo primeiro suas habi-
lidades administrativas gerais. Quando
uma vaga abrir, você poderá preenchê-
la rapidamente. Só então deve fornecer
orientação profissional e um treinamen-
to específico para aquele cargo.

Para o diretor da Wharton, consagrado autor de livros de
administração, as companhias devem buscar outras formas de
incentivo e remuneração e evitar o estímulo às decisões arriscadas



ENTREVISTA PETER CAPELLI

O corte de custos afeta os treinamentos?
Na verdade, os funcionários se benefi-

ciam mais do treinamento que seus em-
pregadores. O treinamento aumenta o seu
valor no mercado, pois um conhecimento
mais amplo pode levar a aumentos de salá-
rios e promoções. Mesmo assim, as empre-
sas não podem abandoná-lo. O desenvol-
vimento interno com um foco na retenção
de longo prazo é essencial para viabilizar a
continuidade do negócio. Entretanto, você
precisa também proteger o retorno com
seus investimentos em treinamento.

De que forma isso é possível?
Como os funcionários são os que mais

ganham com o treinamento, esperar que
eles paguem parte da conta é algo bem ra-
zoável. Isso não se aplica aos treinamentos
obrigatórios necessários para se desem-
penhar um cargo, e sim aos treinamentos
opcionais para o autoaperfeiçoamento.
Outra política de redução de custos dos
empregados é pagar salários menores du-
rante o período de seu treinamento.

As empresas estão conseguindo desenvol-
ver de forma satisfatória seus talentos?

Desenvolver os funcionários interna-
mente para que eles ocupem posições de
liderança ê uma tendência crescente. Na
Hewlett-Packard, por exemplo, os candi-
datos internos a novos cargos podem se
testar on-line para avaliar suas habilidades
e capacitação para uma determinada fun-
ção. Embora tenha vantagens, o sistema de
promoções internas falha na maioria das
companhias por não abordar as questões
do gerenciamento individual de carreiras.
Mesmo que haja a oportunidade de cresci-
mento, os funcionários podem não saber
como adquirir capacitação adequada ou
que cargos aspirar.

Como se deve agir, então?
A Microsoft tem uma ferramenta on-

line que pede aos funcionários para que
avaliem sua experiência e relacionem seus
objetivos. Supervisores analisam as res-
postas e criam listas individualizadas de
"desvios de carreira", que podem afetar de
maneira adversa o caminho profissional.
Os funcionários, então, podem ter acesso
a exigências detalhadas para cada posição
e desenhar "planos de desenvolvimento
pessoal" de acordo com seus pontos fortes,
fraquezas e aspirações. Colaboradores e
gestores determinam em conjunto como
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esses planos devem ser implementados.

A mobilidade interna evita a rotatividade?
Hoje, a rotatividade é uma coisa co-

mum. As companhias recrutam ativa-
mente os melhores funcionários de seus
concorrentes. Os bons podem ir embora se
acharem que não terão oportunidades de
crescimento decentes. Até mesmo funcio-
nários que estão na lista de promoções po-
dem ficar impacientes enquanto esperam
por uma grande chance. A Dow Chemical
é um exemplo de mobilidade interna:
cerca de 10% dos funcionários mudam de
cargo todos os anos - a retenção melhorou
muito porque a companhia vem dando
atenção às ambições dos empregados. A
rotatividade lá caiu pela metade.

Em uma crise, o que os funcionários espe-
ram do líder de uma organização?

O que eles esperam e precisam é, antes
de tudo, a verdade sobre o que está aconte-
cendo. Se você não diz a verdade aos fun-
cionários, eles vão acabar descobrindo de
qualquer maneira e não confiarão mais
em você. Enquanto isso, eles arrumarão
explicações que geralmente são piores
que a realidade. A segunda coisa que eles
precisam é de esperança, uma visão sobre
para onde os negócios poderão caminhar
e levar a resultados melhores.

A crise é uma prova de que os líderes de-
vem voltar para as salas de aula?

Não foram as boas práticas administra-
tivas que provocaram a atual crise. Portan-
to, acredito que há muito para os líderes
aprenderem. Talvez o mais importante
seja buscar um melhor entendimento do
gerenciamento de riscos. Ou seja, como
avaliar os riscos que uma organização está
assumindo e como ficar acima deles.

O que a crise mudou nas escolas de ne-
gócios?

Não acho que as mudanças mais sig-
nificativas sejam nas escolas, mas sim nos
alunos. Estamos vendo um declínio, mes-
mo que temporário, nos empregos em fi-

nanças e investimentos, e isso empurrará
os estudantes para atuar em outras áreas.

Como as organizações devem lidar com a
questão dos bônus daqui para a frente?

É preciso ficar atento para a possibilida-
de de que a política de bônus criada para
alguns indivíduos afete a organização de
forma negativa. Especialmente em com-
panhias de investimentos, os executivos
ganham individualmente mais dinheiro
assumindo riscos. Assim, tomam decisões
que acabam prejudicando a companhia.
Se você usa bonificações ou incentivos
baseados em ações, a chave é pensar cui-
dadosamente na criação de bônus para
os funcionários que ajudem a companhia
como um todo, e não apenas suas opera-
ções mais imediatas e seus bolsos.

Quais alternativas, além dos bônus, as em-
presas podem usar para incentivar suas
peças-chave?

Há muitas maneiras de se fazer isso
que vão além de apenas oferecer mais
dinheiro. Valorizar o funcionário com
projetos interessantes e melhores pers-
pectivas de carreira é uma das práticas
que mais dão resultado nesse sentido. Em
companhias como a Procter & Gamble
(P&G), por exemplo, os funcionários se
dispõem a ganhar menos do que pode-
riam ganhar em um concorrente porque
as oportunidades são maiores.

Em um mercado global, como um profissio-
nal deve desenvolver sua carreira hoje para
se tornar um líder e ser bem-sucedido?

Não está claro se existe, de fato, um con-
junto de habilidades diferentes para atuar
na administração global. Eu acho que o
importante é ter uma boa percepção geral
de como uma empresa opera e a disposi-
ção em aprender como outras companhias
fazem em lugares diferentes.

O que os líderes devem aprender com
essa crise?

Seria bom aprender a lidar com o ex-
cesso de confiança.
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