


Uma recente pesquisa
realizada pelo Conselho
Regional de

Administração de São Paulo
(CRA-SP) revela um dado
interessante sobre atração e
retenção de talentos. Para
entender o que mais faz os
administradores permanecerem
na empresa em que trabalham
(ou se interessar por outras), a
entidade ouviu mais de 1,2 mil
profissionais associados a ela e
descobriu que quase metade
(42,28%) leva em muita
consideração as oportunidades
de desenvolvimento profissional
e pessoal oferecidas pelas
companhias em que atuam ou
pretendem atuar um dia.
Segundo o presidente do
CRA-SP, Walter Sigollo, não é à
toa que as empresas que
valorizam seu público interno e
apostam no desenvolvimento
dos funcionários são
consideradas as mais atraentes
para os talentos. "As empresas
têm exigido cada vez mais de
seus colaboradores. Portanto,
nada mais justo que elas
invistam na capacitação e no
aperfeiçoamento de sua força
de trabalho. É o que esperam
seus profissionais, que se
preocupam, também, com as
oportunidades de crescimento
dentro das organizações - o
segundo item mais votado na
enquete", avalia Sigollo.
E não é apenas para se tornar
alvo de talentos que as
empresas devem investir no
desenvolvimento de seus
profissionais. As razões são
muitas e referem-se a
finalidades básicas como
manter a perenidade da
organização ou ganhar mais
competitividade em um cenário

pós-crise e de expectativas
favoráveis de crescimento
econômico no Brasil. Isso sem
contar na escassez de mão de
obra, que obriga muitas
companhias a formarem seus
atuais e futuros profissionais.
Em relação a essa última
questão, algumas empresas
parecem retomar seus
investimentos depois de um
período de sombras e de
dúvidas como foi o ano
passado. Algumas, talvez para
compensar a ausência de
programas de capacitação
(gerada, em alguns casos, pela
redução de custos no auge da
crise), buscam no mercado
soluções mais customizadas.
Para Goret Pereira Paulo,
diretora-adjunta do FGV In
company, essas organizações
preferem esse tipo de programa
porque percebem que o
aumento de produtividade do
funcionário e,
consequentemente, da
competitividade é maior. "As
empresas não procuram
conhecimento geral para seus
colaboradores, mas sim
conceitos imediatamente
aplicáveis ao seu dia a dia que
façam diferença e gerem
resultados", explica. Em outras
palavras, as companhias
investem em treinamento para
garantir o seu crescimento
sustentável.

De fato, para alcançar uma
posição de liderança no
mercado, as companhias
precisam estar atentas às
necessidades de
aperfeiçoamento de seus
colaboradores. "Se,
antigamente, as pessoas
paravam de estudar ao concluir
a graduação, hoje a educação

,



precisa ser continuada. As
organizações que possuem
funcionários capazes de pensar e
agir mais rápido estarão sempre
na frente, e para que isso
aconteça o treinamento contínuo
é fundamental", diz Goret.
0 diretor executivo da
Marcondes Consultoria, Caio
Brisolla, destaca outros itens
que revelam a importância de
se investir no desenvolvimento
da mão-de-obra de uma
empresa: em primeiro lugar,
porque investimento em
capacitação é uma importante
alternativa para a companhia

aumentar a sua capacidade de
autocrítica e buscar
constantemente melhorias na
sua operação e na sua gestão;
em segundo, as empresas que
querem ser líderes em seus
mercados ou excelentes naquilo
que fazem precisam ter
profissionais que consigam
operar com alto nível de
desempenho; em terceiro lugar,
profissionais treinados saem
mais facilmente de sua zona de
conforto e conseguem inovar e
enfrentar desafios com maiores
chances de sucesso. "Em
resumo, investir em

desenvolvimento aumenta as
chances de a empresa
aproveitar e canalizar as
competências dos seus
funcionários para o alcance de
resultados em níveis elevados."
Além disso, ter um bom
programa de desenvolvimento é
uma boa ferramenta de atração
e retenção de talentos. "Cada
vez mais, os funcionários
escolhem as empresas e nelas
permanecem motivados pelas
condições oferecidas para
aprimoramento de suas
competências ou aquisição de
novas. Enfim, pela possibilidade
de aprendizado constante. Sob
a ótica da empresa, um
profissional bem treinado tende
a ser mais produtivo, gerar
melhores resultados e
permanecer por mais tempo na
companhia", pontua Brisolla. A
pesquisa do CRA-SP do início
deste texto que o diga.
Mas investir em educação não
engloba tão somente capacitar
colaboradores em questões
técnicas. Faz parte, ou ao
menos deveria fazer, do roteiro
de desenvolvimento de uma
empresa a preparação de
futuros líderes e o
aprimoramento dos atuais. Isso
é igualmente fundamental, uma
vez que o líder assume cada vez
mais um papel importante na
mobilização do time e na
orientação das pessoas para
agirem na direção correta,
conforme destaca Brisolla. "Um
líder altamente capacitado
consegue maximizar o
potencial de cada funcionário,
utilizando as suas forças e
respeitando seus interesses e
limites. Por outro lado, esse
líder desenvolve um ambiente
favorável ao trabalho em



equipe, à inovação e à
resolução de con flitos com
menos 'traumas'. Ou seja, é
natural supor que líderes mais
capacitados produzam melhores
resultados", acrescenta.

Desejos, ainda
0 presidente da Empreenda e
consultor César Souza comenta
que as empresas sabem que
precisam capacitar e fazer
upgrade na sua equipe de
liderança, transformando-os de
"líderes 1.0" em "líderes 2.0".
No entanto, isso ainda não
passa de desejo, de boas
intenções, pois muitas
organizações se acham muito
sobrecarregadas pelo boom do
mercado para que seus líderes
sejam liberados para participar
de programas de

desenvolvimento. "Pelo menos
sentem a necessidade, mas
ainda não investem o tempo
necessário. O problema não é
financeiro. Parte da culpa é dos
fornecedores de programas de
desenvolvimento de líderes, a
maioria deles enlatados, longos,
dispersos e que nem sempre
conseguem resultar em
beneficio para a empresa."
Souza é bem direto ao mostrar
a importância de investir nessa
área: "Se você não investir um
percentual da sua receita ou do
seu orçamento em programas
de desenvolvimento de pessoas,
você pode procurar a
concorrência para conseguir
um emprego. Vá dilapidar o
património humano do
concorrente, aqui não!" Outra
questão que ele faz questão de

lembrar é ter a certeza de que
esse investimento irá trazer
retorno. "Cada centavo
investido tem de dar retorno
para o negócio ou em aumento
de receita, ou na diminuição de
custo ou em mitigação de
riscos", conta Souza, que,
quando deu entrevista estava
em Lima, no Peru, ministrando
um curso para os futuros
líderes da Relima, empresa que
faz parte do Grupo Solvi (veja
mais na página 42).
Por também acreditar que seu
diferencial está na valorização
das pessoas, a Teleperformance
criou um programa para
selecionar internamente os
futuros líderes das operações da
empresa nos cargos de
supervisores e coordenadores.
Trata-se do Jump que, segundo



supervisores e coordenadores.
Trata-se do Jump que, segundo
o presidente da companhia,
Paulo César Salles Vasques, irá
conseguir reter e valorizar o
que há de melhor em seu
quadro de funcionários.
Para participar do programa,
cada colaborador deve
preencher, necessariamente,
uma série de indicadores de
desempenho. Caso a inscrição
seja aprovada, esse profissional
passará por 120 horas de aulas,
testes comportamentais,
entrevistas por área de
competência, módulos

relacionados exclusivamente ao
negócio, entre outras coisas. 0
processo é bem intenso. Com
esse programa, a
Teleperformance pretende
promover 240 pessoas por ano
aos cargos de supervisor e
coordenador de operação.

Assunto de negócios

Quem também destaca a
importância das lideranças no
processo de desenvolvimento é
o diretor do Hay Group,
Rolando Pelliccia. Ele explica
que os resultados
organizacionais têm uma raiz
no comportamento dos líderes.
"É um dado conhecido. E o
comportamento das lideranças
se modifica ou é potencializado
a partir do desenvolvimento
gerencial", diz. Ou seja,
desenvolvimento dos líderes é
um assunto de negócios.
Ele conta que as companhias

mais admiradas do mundo,
segundo uma lista publicada na
revista Fortune a partir de um
estudo do Hay Group, têm em
comum uma atenção maior
para quem faz os resultados.
Assim, empresas como Apple
(que lidera o ranking no
levantamento feito no ano
passado), Google (na segunda
posição), Berkshire Hathaway
(grupo que se dedica a diversas
atividades como seguro e
resseguro de propriedades e
acidentes, serviços públicos e
energia, financiamento,
fabricação, varejo e serviços),
Johnson Q Johnson e Amazon.
com investem (e bem) no
desenvolvimento de seus líderes
e demais profissionais.
E investir bem em capacitação
não é comprar o curso ou tema
da moda. Isso foi tendência há
algum tempo. Antes de vir a
era das estrelas, como diz
Pelliccia, ou seja, dos cursos
muito focados nas necessidades
dos altos executivos, como
MBAs e similares. Agora, as
empresas começam a pensar
com mais afinco e carinho em
qual o melhor programa de
desenvolvimento para elas e
para as suas equipes.
"Atualmente, os ambientes de
aprendizagem das empresas
mais bem-sucedidas têm
mudado, não são mais reféns
do último livro, passam a
oferecer o que a empresa
precisa", acrescenta o diretor da
consultoria.

Isso faz com que a própria área
de RH reveja sua posição e seu
papel. Para entregar as
melhores soluções e suporte aos
demais departamentos da
organização, a equipe
responsável pela estratégia de



gestão de pessoas vê-se
obrigada a estar inserida e
integrada no negócio da
empresa. Não se trata, aqui, de
falar da invenção da roda, mas
da necessidade de bater numa
tecla que, em muitas empresas,
é muito comentada, mas que
parece jamais ter sido tocada: o
posicionamento estratégico de
recursos humanos, papel já
falado há tempos por David
Ulrich, é fundamental.
Mas isso não exime a
participação dos gestores das
demais áreas da empresa no
processo de desenvolvimento.
Na verdade, acentua mais
ainda. Como explica o
consultor do Hay Group, os
processos de capacitação
passam da massividade para a

Investir no desenvolvimento
dos colaboradores engloba,

também, preparar os futuros
líderes da organização

escolha. Isto é, saem de cena os
cursos para todos, sem se saber
se esses programas atendiam as
necessidades da companhia, e
sobem ao palco as ações
focadas naquilo que a empresa
demanda para melhorar seu
negócio. E farão parte desse
enredo apenas as pessoas que
devem fazer. Isso faz com que o
treinamento passe a ser mais
valioso, diz Pelliccia. E o
investimento mais certeiro. E o

gestor nessa história?
É ele quem vai indicar a pessoa
certa para o curso certo. Ele
estará presente no antes (na
avaliação dos gaps), no durante
(dando e recebendo feedback) e
no depois (avaliando os
resultados) desse treinamento.
"0 gestor deve investir seu
tempo na formação e
capacitação dos demais. Isso é
básico na formação de novas
lideranças."

anibal
Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas Especial, São Paulo, p. 16-21, 2010




