
MÁQUINAS AZEITADAS PARA
As Melhores na Gestão de Pessoas não demitem nem reduzem

O horizonte começa a clarear depois de um ano
de tormenta financeira internacional que, se
não afetou tanto o mercado brasileiro, serviu

para balançar estruturas e fazer que as companhias
repensassem seu jeito de trabalhar. O cenário para
as empresas no país é agora de retomada de proje-
tos ambiciosos, numa visão de longo prazo. É hora
de colocar o pé novamente no acelerador. Para as
organizações que conseguiram conduzir bem suas
equipes durante a tempestade essa mudança deve ser
tranqüila. Ao lidar com a pior crise mundial em 80
anos, aprenderam muito e saíram fortalecidas.

As Melhores na Gestão de Pessoas, assim apon-
tadas pela pesquisa Hewitt/Valor, demonstraram
maturidade ao enfrentar os momentos mais agudos

da crise nos últimos meses do ano passado. A grande
maioria (88%) manteve inalterado ou aumentou o
quadro de funcionários, embora 61% tenham tomado
medidas para a redução de custos. Muitas fizeram
mudanças importantes na área de recursos huma-
nos e ainda assim conseguiram sair vencedoras no
quesito engajamento dos funcionários.

"Este é o momento de as empresas sentirem, talvez
como nunca, a conseqüência de sua ação responsável
na gestão de pessoas", diz Betania Tanure, professora
da Fundação Dom Cabral e da Pontifícia Universidade
Católica (PUC) de Minas Gerais. O discurso sobre a
importância do talento para o sucesso dos negócios,
bastante propagado entre as lideranças nos últimos
anos, foi posto à prova com a crise. "Quando é preciso
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puxar o freio de mão com o carro a 300 quilômetros
por hora fica mais claro perceber quem capota,
quem derrapa e aqueles que conseguem manter a
direção", diz.

Wilson Masao Kuzuhara, presidente executivo
do Banco Votorantim, uma das Melhores na Gestão
de Pessoas junto com outra empresa do grupo, a BV
Financeira, diz que o maior aprendizado foi entender
a necessidade de manter uma relação transparente
com seus colaboradores. "Temos um efetivo bas-
tante engajado que não ficou desmotivado com a
crise, e isso nos ajudou a passar por este ano sem
grandes problemas", diz. O banco e a financeira não
demitiram ninguém no ano passado. Ao contrário, o
número de funcionários cresceu.

Na década de 90, os líderes hoje à frente dos prin-
cipais cargos nas organizações brasileiras enfrenta-
ram uma série de turbulências - como as crises do
México, da Ásia, da Rússia e do próprio Brasil. Mas
ocupavam então postos de menor responsabilidade.
"Eles viveram uma década de crises, enfrentaram
processos de reengenharia, downsizings, viram
empresas ser fechadas, privatizadas, não houve um
ano sem demissões", lembra a consultora Vicky
Bloch. Foi um período de grandes transformações
nas relações de trabalho. "Antes, a cúpula falava e
as pessoas embaixo recebiam as ordens. Elas não
tinham consciência de como algumas ações se en-
caixavam no todo", diz. Hoje, segundo a consultora,
os novos gestores sabem da importância de envolver



Trabuco, do
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os trabalhadores na estratégia do negócio. "Agora
eles chamam os funcionários para conversar. Não
fogem mais."

No Bradesco, no início de 2009, já aos primeiros
sinais de superação da crise, o presidente executivo
Luiz Carlos Trabuco Cappi diz que houve uma mobi-
lização para reforçar a comunicação interna a fim de
alinhar os objetivos estratégicos do banco entre todos
os empregados. "Fizemos reuniões em diferentes
níveis de gestão, organizamos grupos de negócios,
realizamos teleconferências e chats, fizemos de tudo
para que a mensagem se espalhasse pela rede de
atendimento", diz. Ele acredita que a multiplicação
da informação incentiva a participação dos funcioná-
rios, gera idéias e sugestões. No auge da crise, Trabuco
conta que houve um esforço extraordinário para
fortalecer essa integração. "Em um semestre, fizemos
32 eventos com mais de 7,5 mil gerentes de todos os
níveis. Viajamos pelo Brasil inteiro."

Quando as coisas começam a melhorar, é hora
também de alinhar as expectativas da organização
com as aspirações dos funcionários em relação à
carreira. "Nesse momento, o profissional vai reavaliar
se está satisfeito com as oportunidades oferecidas
na empresa", diz Gilberto Guimarães, professor de

gestão de carreira da BSP e presidente da BPI no
Brasil. Com o reaquecimento gradativo do mercado
de trabalho "os sobreviventes da crise", segundo ele,
tornam-se alvos da concorrência. E para quem não
está avistando futuro na companhia, a "grama do
vizinho parece sempre mais verde".

Com a retomada da economia, a tendência é de
que muitas empresas saiam a campo para procurar
pessoas com competências diferentes, mais focadas
no atual momento da organização. "Muita gente boa
foi dispensada, está disponível e pode ser recrutada
por salários menores", lembra Luca Borroni, diretor
acadêmico de educação executiva do Insper (antigo
Ibmec-SP). Isso é sinal de que a guerra pelos melhores
profissionais está recomeçando, e as companhias
precisam estar preparadas.

Empenhada em segurar em seus quadros os mais
talentosos no momento do reaquecimento, a VisaNet
redesenhou seu plano de remuneração para torná-
lo mais agressivo e competitivo. "O desempenho
de quem superar as metas será mais reconhecido",
explica Roberto Dumani, vice-presidente de desen-
volvimento organizacional. "Também começamos
a dar stock options como um incentivo extra - tudo
foi pensado para estimular a meritocracia. Com as
novas medidas em estudo para o setor - com o obje-
tivo de aumentar a concorrência -, ele espera para os
próximos meses um aumento na competição entre as
companhias de cartões de crédito e diz que a VisaNet
quer estar pronta para essa disputa.

Muitas das empresas que, durante a crise, ado-
taram medidas restritivas, como congelar salários,
suspender bônus e treinamentos, além de não
cumprir as promessas de avanços na carreira, terão
trabalho redobrado para reconquistar a confiança
do seu efetivo. "Será preciso repactuar o contrato
psicológico com os funcionários", diz Maria Tereza
Leme Fleury, diretora da Escola de Administração
do Estado de São Paulo da Fundação Getulio Vargas
(Eaesp-FGV). Ela lembra que as pessoas são racio-
nais quando entendem que a situação está difícil e
requer medidas de contenção, mas existe um lado
emocional e afetivo que é abalado. "Os mais jovens,
principalmente, ficam com o pé atrás e começam a
olhar oportunidades do lado de fora", diz. É preciso
demonstrar de forma concreta que as coisas estão
mudando para melhor novamente.

Mário Gazin, presidente da Móveis Gazin, diz que
a empresa está ampliando o investimento em educa-
ção previsto para este ano, de R$ 4 milhões para R$
5,6 milhões, como uma estratégia para reter em seus
quadros os mais talentosos. "Apostamos em cursos
técnicos com o objetivo de melhorar o desempenho
das pessoas rapidamente", afirma. Os mais novos,
segundo ele, acreditam que medidas como essa
trazem uma perspectiva de crescimento e de futuro



mais ampla. "Eles percebem que existe um plano de
carreira", afirma.

Na Nextel, o presidente Sérgio Chaia diz que a
empresa também ampliou o foco nos cursos este ano.
"Descobrimos que eles eram a principal demanda
dos funcionários." Em agosto, a companhia fechou
60 convênios com faculdades e universidades que
prevêem descontos em cursos de graduação. O pre-
sidente da Marelli Móveis conta que a preparação
para o momento de retomada da economia começou
durante a crise e também enfatizou a capacitação
profissional. A empresa reforçou a carga horária
de treinamento para ocupar o tempo ocioso com
a redução da produção. "Recorremos ao banco de
horas", afirma. "Tudo foi feito de forma transparente
com os empregados."

Entre as 25 empresas que se destacaram na gestão
de pessoas segundo a pesquisa Hewitt/Valor, apenas
4% reduziram ou cancelaram benefícios no ano passa-
do. O diretor geral da Sama, Rubens Rela Filho, defen-
de a adoção de um conjunto de medidas para manter
os funcionários engajados. Segundo ele, é preciso
reunir um conjunto de fatores, como salário compe-
titivo e oportunidade de crescimento, sem esquecer
os benefícios, que devem ser, até mesmo, estendidos
às famílias. "Esta é uma preocupação que deve ser
constante na área de recursos humanos", diz.

O presidente da lesa, Valdir Lima Carneiro, lembra
que entre os benefícios oferecidos pela empresa está
uma ajuda a funcionários com filhos em idade escolar.
"O fato de o pai receber um valor para manter os filhos
na escola gera uma interação maior com a família",
afirma. O sócio da consultoria Mesa RBL, Manuel
Martins, observa que as organizações devem respeitar
as preferências individuais na hora de estabelecer
recompensas e benefícios aos funcionários. "Para
alguns, o que vale é o lado financeiro, para outros o
reconhecimento afetivo ou o elogio do chefe podem
representar muito mais", diz.

Já o presidente da Grazziotin, Gilson Grazziotin,
acredita que a política de formação de pessoas dentro
da própria empresa, os espaços para o crescimento
profissional, assim como os incentivos à qualificação,
aliados a um clima interno estimulante, são as me-
lhores armas para manter os melhores funcionários
no grupo.

Reconhecer os talentos na organização e tratá-los
de forma diferenciada ajuda a formar as lideranças
do futuro. Uma estratégia de longo prazo que não
deve sumir de vista em nenhum cenário econômico.
"É preciso identificar quem são os 'high flyers', os
funcionários de fato estratégicos, que assumirão
cargos de comando daqui a cinco anos, e motivá-los
constantemente", diz Luca Borroni, do Insper.

A SulAmérica Seguros trabalha com a identificação
de talentos logo nos estágios iniciais da carreira. A

companhia aplica programas de desenvolvimento
específicos para cada fase da carreira dos profissio-
nais escolhidos. "Eles têm um acompanhamento di-
ferenciado e constante pela cúpula da organização",
explica Maria Helena Monteiro, vice-presidente de
relacionamento e administração.

O recrutamento interno é outra fonte de estímulo
para os talentos usada pelas Melhores na Gestão de
Pessoas. Na Prudential, o presidente William Yates
diz que as novas vagas são oferecidas primeiro aos
funcionários. "É importante ter pessoas alinhadas
à nossa cultura", afirma. Segundo ele, esse proce-
dimento também promove e movimenta aqueles
que têm interesse no desenvolvimento pessoal. O
mesmo estímulo é dado pelo "job rotation", um
rodízio de funções que permite ao profissional
experimentar como funciona o trabalho em outras
áreas e cargos da organização. "O progresso na car-
reira hoje pode ocorrer para todos os lados e não
apenas na vertical, subindo hierarquicamente", diz
Guimarães, da BSP.

A ânsia de crescer nas empresas, especialmente
dos "high flyers", foi parcialmente abrandada com a
crise. "Até então, eles tinham uma visão muito rosa da
realidade e superestimavam a própria competência",
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da FGV-SP:
lado emocional
e afetivo abalado
na contenção



diz Betania. Eram muito disputados e podiam pular
de cargos e empresas com extrema rapidez, segundo
a professora, o que impediu que muitos deles comple-
tassem seus ciclos de amadurecimento profissional
dentro da própria companhia ou em novo emprego.
"Esse momento de retomada deve ser encarado com
muita atenção, porque esses jovens talentos correm
o risco de fechar parênteses e esquecer a experiência
que viveram na crise."

Para os especialistas, a questão agora é que a
tormenta financeira deixa cicatrizes. Os modelos de
negócios e processos foram reinventados e ainda pre-
cisam ser assimilados. Janete Vaz, diretora executiva
e uma das fundadoras do Laboratório Sabin, diz que
o grande aprendizado do período foi a otimização
de custos. A diretora de recursos humanos da Zan-
zini, Denise Zanzini Torrano, concorda e afirma que
conseguiu criar estratégias comerciais novas que
reduziram o custo de seus produtos, o que amenizou
o impacto negativo da crise.

Maria Helena Monteiro, da SulAmérica Seguros,
revela que a turbulência ajudou a propagar na em-
presa o uso mais responsável dos recursos. "Incen-

tivamos a economia nas despesas administrativas
trabalhando com o conceito de sustentabilidade e,
com isso, tivemos reduções significativas em consu-
mo de papel, energia e outros insumos." Mas, para ela,
a grande lição foi acreditar na força da mobilização
da empresa em direção a causas que impactam dire-
tamente o resultado.

Da mesma forma que muitas empresas souberam
cortar custos, boa parte conseguiu também aperfei-
çoar o capital humano. "Quem reduziu o número de
pessoas no nível gerencial, por exemplo, aprendeu a
trabalhar de outra forma, com menos pessoas, e não
vai mudar isso agora", diz Gilberto Guimarães, da
BSP. Para ele, nenhuma organização vai querer abrir
mão dos ganhos de produtividade que conseguiu.
Esse movimento já está sendo chamado de "efeito
apagão". Assim como os novos hábitos de consumo
de energia responsável originados na crise energética
foram incorporados, as empresas aprenderam a tra-
balhar de forma mais enxuta e racional. "Entramos
em outro patamar do uso dos recursos humanos",
afirma. Empregados e empregadores terão de se
adequar a esse novo ambiente.
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