
REPENSANDO O VALOR DE UM TALENTO

J effrey Joerres e Dominique Turq
são especialistas na área de re-
cursos humanos. Eles defendem
a idéia de que é preciso classifi-

car funcionários pelo papel que têm
no sucesso de uma empresa, em vez
de apenas analisar seus cargos e fun-
ções. Achei essa idéia muito interes-
sante, mas, segundo eles, essa é uma
forma bastante limitada de analisar
um talento.

No Brasil, a área de recursos hu-
manos é pouco explorada. Muitas ve-
zes, tudo o que esse setor faz é arran-
jar o pagamento dos funcionários,
comprar vale-transporte e cuidar do
relógio-ponto, para controlar os horá-
rios de cada um. E assim, mesmo sa-
bendo da importância dos indivíduos
para o sucesso de uma organização, a
maioria das empresas não consegue
medir e gerenciar a contribuição de
cada funcionário.

Existem duas grandes barrei-
ras que impedem as empresas de te-
rem uma estratégia mais produtiva
de recrutamento, seleção e retenção
de talentos. A primeira é que muitos
gestores são relutantes em relação a
classificarem seus funcionários. A se-
gunda é que esses colaboradores são,
geralmente, classificados vertical-
mente - de acordo com suas funções
e nível hierárquico.

Quase ninguém os classifica de
forma horizontal - em que o que
realmente interessa é o quão essencial
são os seus papéis dentro da empresa
e quais experiências e habilidades são
necessárias para executá-los.

A estratégia para gerenciar o va-
lor dos empregados requer, primeiro,
uma definição dos papéis que preci-
sam existir dentro da empresa. Uma
vez que forem definidos, o gestor pre-
cisa determinar o quão importante
cada um deles é para o sucesso da em-
presa.

Alguns desses cargos têm um al-
to impacto de valor na companhia.
Ou seja, caso esses papéis não sejam
desempenhados corretamente, a em-

presa corre o risco de perder clientes.
Outros trabalhos têm um alto impac-
to de custo, pois precisam de trei-
namento, desenvolvimento e habi-
lidades mais complexas, para que as
tarefas sejam desempenhadas corre-
tamente.

"MUITAS VEZES, OS
GESTORES MANDAM
EMBORA GRANDES
TALENTOS, QUE NA
VERDADE ESTAVAM

SENDO SUBAPROVEITADOS
EM UMA FUNÇÃO ERRADA"

Jeffrey e Dominique dizem que
podemos classificar os papéis organi-
zacionais em quatro tipos:

Criadores - Alto impacto no valor e
no custo. São capazes de criar valor e
modelos de negócios. Geralmente, são
os cargos dos executivos. É aqui que
os produtos e serviços são criados, a
inovação é utilizada e as idéias sur-
gem. Esse tipo de talento é escasso,
pois algumas habilidades que levam
muito tempo para serem adquiridas
são exigidas e caras quanto ao seu de-
senvolvimento e manutenção.

Embaixadores - Alto impacto no va-
lor e baixo impacto no custo. São os
cargos que têm contato direto com o
cliente. Na maioria dos casos, esses
trabalhadores são facilmente substi-
tuídos e suas habilidades não preci-
sam ser extremamente específicas ou
sofisticadas.

Produtores - Baixo impacto no valor e
alto impacto no custo. São os colaborado-
res responsáveis pela qualidade e produ-
tividade dentro da empresa. Eles execu-
tam para os criadores. Fazem as tarefas
preocupando-se, basicamente, na viabi-
lidade (custo acessível) delas.

Operários - Baixo impacto no valor
e no custo. Mantêm o negócio funcio-

nando e não aparecem para o clien-
te (muitas vezes, nem para os demais
funcionários da empresa), mas criam
estrutura. São os assistentes admi-
nistrativos e os operários da linha de
produção, por exemplo.

Nesse sistema, a diferença entre
as quatro categorias é expressa em
termos de valor do talento, ou seja,
conhecimento, experiência, habili-
dades e capacidade de interação. É
fácil perceber que cada uma dessas
categorias exige um gerenciamento
diferente e específico.

O processo de gerenciamento -
recrutamento, desenvolvimento, trei-
namento, remuneração e retenção - é
o mesmo para cada uma dessas qua-
tro categorias. Entretanto, é a forma
como esse processo é feito que muda.

Ao classificar os funcionários da
sua empresa em um desses papéis or-
ganizacionais, você começa a enten-
der melhor como agir com cada um
deles, como remunerar e como moti-
var para obter o melhor de cada um.

Não adianta pedir para um cria-
dor executar uma tarefa operacio-
nal. Ele certamente não irá desem-
penhar um bom papel. Também não
adianta pedir para um operário ser
criativo e inovador. Por isso, mui-
tas vezes, os gestores mandam em-
bora grandes talentos, que na verda-
de estavam sendo subaproveitados
em uma função errada. Ao conhecer
esses papéis, você é capaz de classi-
ficar cada membro da sua equipe e
decidir se aquele mau funcionário é
realmente lento e ineficaz ou se não
está em uma posição adequada ao
seu perfil.

Pense nisso. Classifique seus fun-
cionários e aumente os talentos na
sua empresa; ela certamente terá su-
cesso.
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