
Novos
tempos,
novos

papéis
O cenário econômico trouxe
grandes mudanças para a gestão
do capital humano. Apesar
de desafiador, este pode ser o
momento certo para rever papéis
e ajustar toda a estratégia da
administração de pessoas aos novos
rumos do negócio.
Por André Sales

E
m períodos de incertezas na

economia, tende-se a olhar, antes de

tudo, para os números, os resultados

mais factíveis que indicam se a

empresa vai bem ou mal. No entanto,

mudanças no cenário econômico

trazem fortes impactos também ao principal ativo

das organizações nos dias de hoje: os talentos.

Independentemente de a organização ter de recorrer

a uma indesejável redução de pessoal para cortar

custos e manter os negócios, o fato é que essa nova

situação gera sempre uma série de mudanças na

maneira de ela lidar com seu capital humano, desde

os aspectos mais gerais cia estrutura corporativa até

os processos de contratação, as políticas de retenção

de talentos e o próprio modo de trabalho dos

profissionais.
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Para Vicente Picarelli Filho, sócio responsável pela

área de Consultoria em Gestão de Capital Humano da

Deloitte, a administração de pessoas vem passando,

nos últimos anos, por um processo de transformação

de fundamentos, que se intensifica neste momento.

A própria designação "capital humano", que vem

substituindo a de "recursos humanos", indica uma

mudança na maneira de as organizações encararem

seus talentos, já que o conceito de algo a sec "utilizado"

vem dando espaço ao de um "ativo valioso".

Segundo Picarelli, o atual gestor do capital humano c

aquele que cuida não só de pessoas, mas de outros

ativos intangíveis da empresa, como inovação e

conhecimento. "E esse será o grande diferencial nas

organizações. As pessoas produzem a inovação e

geram conhecimento, preparando a empresa para a

administração de eventuais crises", argumenta. Ele

aponta que cabe ao executivo responsável pelo capital

humano, o chamado Chief of Human Resources Officer

(CHRO), ajudar os líderes empresariais a enxergarem

nas pessoas competências que, muitas vezes, não

são percebidas em um primeiro momento e que,

por isso, acabam não sendo bem exploradas. "Esse

profissional tem agora duas missões na empresa:

como administrado1", cuidar dos serviços de RH e dos

assuntos legais; e como estrategista, responder pela

performance organizacional e pelo desenvolvimento

da força de trabalho."

Além disso, como apoiador da alta administração, o

novo gestor de pessoas pode trabalhar na cultura da

organização, tendo em mente a necessidade de que

ela assuma e vivencie a governança corporativa, que

será cada vez mais crítica para a empresa do século

21, conforme alerta Picarelli.

A busca por talentos

Para garantir a rentabilidade, as organizações devem

refletir sobre seu modelo de geração de valor. "Hoje

muitas empresas necessitam reduzir quadros, mas é

importante saber identificar aqueles profissionais com

capacidade maior de lidar com o imponderável e que

conseguem criar soluções dentro de ambientes mais

complexos. São eles que vão ajudar a organização a

atravessar esse ciclo", orienta o sócio.

Malena Marteíli, diretora de RH para a América

Latina da Siemens Enterprise Communications e

presidente do Comitê de Gestão de Pessoas da

Câmara Americana de Comércio (Amcham-SP),

diz que o primeiro impacto da crise na gestão de

pessoas ocorreu na disputa por talentos. "Nós

(as empresas) estávamos vivendo em plena euforia

ro Brasil e caminhando para uma escassez de

talentos, justamente porque não enxergamos esse

fenômeno com antecedência. Cheguei a ouvir um

gestor de RH propondo uma trégua às empresas

para evitar o assédio aos executivos. Agora, é até

mais crítico reter talentos, mas a tônica mudou:

o importante é ter as pessoas certas para sanear a

companhia e identificar oportunidades de melhoria

de produtividade", salienta.

Um paradoxo da conjuntura atual, na visão de

Picarelli, da Deloitte, é que ela também abre para as

organizações a oportunidade de atrair bons profissionais

que foram dispensados por critérios equivocados ou

entre aqueles que estão insatisfeitos pela maneira como

suas empresas vêm se comportando nesse quadro.
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A diretora Martelli concorda que este é o momento

certo para atrair bons profissionais e para não perder

os seus. Ela lista o que é essencial: "As pessoas de

talento valorizam organizações que tenham uma

estratégia de negócio clara e compartilhada, boas

práticas de governança e ética, um líder inspirador,

comunicação transparente, uma condição agradável

de trabalho (seja no ambiente corporativo ou

com flexibilidade de horários, home office etc.) e

que ofereçam a possibilidade de desenvolvimento

profissional e de contribuição efetiva para o negócio".

Em sua opinião, muitos dos profissionais com

mais de 40 anos de idade ainda precisam quebrar

paradigmas mentais para se adequar à nova

realidade e para não induzir os mais jovens a repetir

o modelo antigo. "Hoje podemos trabalhar em

qualquer parte do mundo e nos formar à distancia

em boas instituições de outros países. Além de ter

um escritório em casa, por exemplo, posso participar

de um conference cal! às 21 horas para atender ac

fuso horário da matriz e, no dia seguinte, estar em

uma atividade pessoal às 10 horas da manhã.

Tudo está mais flexível", pondera.

Revisão de processos e desenhos
As situações em que efetuar cortes é inevitável

podem ser também, segundo Picarelli, o momento

propicio para uma revisão nos processos de trabalho

e desenhos organizacionais. "É possível redistribuir

papéis e responsabilidades para quem ficou na

empresa, aumentando seu espaço de atuação e a

autonomia, com princípios de governança. Fornecer

mais recursos aos remanescentes contribui para manter

a produtividade e a motivação. Hoje, a tecnologia e

os conhecimentos sobre gestão dão maior capacidade

de trabalho para os profissionais", alerta o sócio da

Deloitte. Martelli, da Siemens, acrescenta, ainda, que

os talentos que forem mantidos podem desenvolver

outras habilidades nesse período de instabilidade,

como o gerenciamento de custos, por exemplo.

A empresa produtora de alumínio Alcoa, por exemplo,

tem procurado envolver todos os colaboradores na

missão de reduzir despesas. "Buscamos também a

otimização e eliminação de tarefas. Cada fábrica tem

encontrado alternativas para suas necessidades, como

redução de jornada de trabalho e de salários, acordos

coletivos com valores abaixo da prática do mercado

5 corte de funções temporárias", explica Silvia Dias,

diretora de RH da empresa.

Segundo ela, a Alcoa está contratando apenas

profissionais de posições críticas para o negócio e

analisando casos essenciais de retenção. "Adotamos

uma estratégia de-desenvolvimento com baixo

custo, usando ferramentas de e-learning, programas

de mentoríng (orientação ao desenvolvimento de

carreiras) e compartilhamento do conhecimento

de forma sistemática e periódica, utilizando ao

máximo os recursos internos disponíveis. Estamos

mais voltados para essa estratégia do que buscando

alternativas externas", comoleta.

Comunicação transparente
Outra questão relevante é a comunicação. "Uma

empresa transparente, que trata as pessoas com respeito,

preserva sua imagem entre os funcionários e também

na sociedade. No momento da retornada econômica

e de contratações, ela continuará sendo uma opção

interessante de escolha para os melhores talentos".
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A abertura para ouvir os funcionários fez a diferença

para que a rede de hotéis Hyatt contornasse os

efeitos da queda brusca nas reservas em fevereiro

último. "Comunicamos a situação aos funcionários e,

para evitar demissões, eles propuseram licenças não

remuneradas. Tivemos a adesão de 37% do quadro e

assim conseguimos poupar mais de 20% dos gastos.

Os colaboradores ficaram motivados, porque agora

os hóspedes estão voltando. Com isso, criou-se uma

corrente de confiança na 'organização e uma energia

positiva, oposta à de uma demissão coletiva. E assim

estabelecemos boas conexões emocionais com nossos

clientes", conta Miguel Angel Bermejo, diretor de RH

para a América Latina.

Ele cita as lições que podem ser aprendidas neste

momento: "Nosso grande papel agora é comunicar

internamente que essa instabilidade é conjuntural e

ajudar a organização a não destruir seu valor. Reduzir

custos é fácil; o desafio é continuar oferecendo

diferenciais percebidos pelo cliente. Para isso,

precisamos ter cuidado para não tomar decisões

corno pequenos tiranos. Muitas vezes, as soluções são

encontradas pelos próprios profissionais", pondera.

O gestor de pessoas do século 21 acumula cada vez

mais desafios em seu dia-a-dia. Entre algumas de suas

missões, está o dever de capacitar a empresa para

mudanças cada vez mais constantes, que devem ser

vistas corno oportunidades. Além disso, é seu papel

ajudar a organização a formar líderes mais preparados

para lidar com a complexidade, assim como estruturar

programas de sucessão e de retenção de talentos vitais

para a estratégia da organização. E, por fim, promover

a diversidade, que é fundamental para que a empresa

tenha pontos de vista variados.

A pesquisa "Aligned at the Top", produzida pela

Deloitte em parceria com a The Economist Intelligence

Unit, em 2007, mostrou que urna das principais

preocupações da alta administração das empresas é

desenvolver novas lideranças e não apenas gestores.

"Líder é quem consegue influenciar as pessoas a

abraçarem uma causa. As organizações estão se

flexibilizando de tal forma que precisam de líderes

que conduzam os indivíduos com maestria, de acordo

com valores fundamentais", ressalta Picarell

Para José Luiz Weiss.. diretor de RH da Johnson &

Johnson Medicai do Brasil, a crise muda apenas o

cenário para o gestor de pessoas e não seu papel

estratégico, que já vinha em ascensão. "O executivo

dessa área será cada vez mais chamado a participar de

discussões centrais, esteja o mercado em crescimento

ou não. Nosso desafio é manter a força de trabalho

engajada e focada na estratégia. A liderança deve ficar

mais próxima das pessoas para que elas entendam

o que está acontecendo", afirma.

Picarelli, da Deloitte, lembra que, apesar de os líderes

de capital humano lidarem com o ativo mais intangível

da empresa, as pessoas, eles são responsáveis por

aquilo que ela tem de mais valioso: os talentos, aqueles

que vão criar, produzir e inovar. "Perceber isso e trazer

o CHRO para uma posição cada vez mais próxima da

alta administração é fundamental para o alinhamento

dos objetivos estratégicos da empresa e a atuação de

todos os seus profissionais", finaliza.

Malena Martelli, diretora
de RH para a América
Latina da Siemens
Enterprise Communications
e presidente do Comitê
de Gestão de Pessoas da
Amcham-SP: "Os talentos
valorizam organizações
que tenham uma estratégia
de negócio clara e
compartilhada"
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