
A redução da taxa de juros, a dis-
cussão sobre o cadastro positi-
vo e a entrada de agentes inter-
nacionais no mercado são ape-
nas alguns desafios enfrentados
pelo Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC). Com a concorrência
cada vez mais acirrada, e a vi-
são do Brasil como a bola da
vez, omercado de crédito se ex-
pandiu, e a entidade de classe
se viu obrigada amudar sua cul-
tura organizacional. O objetivo:
semanter na liderança ao forne-
cer serviços relativos a crédito.
O impactomais imediato des-

te processo, que começou no se-
gundo semestre do ano passado,
consistiu na redução de prazos
para metas e resultados. Roberto
AlfeuPenaGomes, 47 anos, presi-
dente do SPC Brasil, aponta que,
com a introdução de medidores
de performance, agora é possível
quantificar a entrega de resulta-
dos de um funcionário ou área
do negócio mensalmente.
“Um prazo de três meses, no

caso de novos funcionários, e a
cada seis meses já é o suficiente
para verificarmos se o funcioná-
rio está produzindo resultados
esperados”, conta.
A redução de prazo para en-

trega de resultados é uma ten-
dência em negócios localizados
empaíses que precisam se recu-
perar da crise econômica ou
que se defrontam com grande
crescimento. O resultado é uma
cobrança cada vez maior sobre
novos funcionários.
Segundo pesquisa da consul-

toria de recursos humanos Futu-
restep commais de 1.500 profis-
sionais nos Estados Unidos, In-
glaterra, Brasil, China, França,
Alemanha,HongKong eAustrá-
lia, 76% deles medem o impac-
to de novos funcionários nos pri-
meiros 12 meses de trabalho, e a
medição de uma boa performan-
ce chega a ser três vezesmais va-
liosa do que a retenção doprofis-
sional. Apenas 5%dos entrevis-
tados acreditam que os empre-
gados tenham impactomais po-
sitivo depois de três anos.
No Brasil, a falta de mão-de-

obra qualificada contribui para
o aumento desta cobrança,

aponta Antoniel Silva, diretor
da área de gestão de pessoas da
Grant Thornton Brasil.
“As empresas passam a pagar

mais por executivos qualifica-
dos, que são difíceis de se encon-
trar no mercado, mas aumen-
tam a exigência por resultados
rápidos para compensar este
custo extra. Hoje os executivos
têm, emmédia, cincomeses pa-
ra apresentarem resultados na
companhia. Caso não atinja a ex-
pectativa, ele é demitido ou se
demite porque sabe que a pres-
são vai ficar cada vez maior.”
Como consequência, novos

contratados devem se policiar
para não entrar na neurose des-
ta cobrança e entregar resulta-
dos no prazo, diz Silva.

“O profissional deve plane-
jarmuito bem o seu tempo e sa-
ber o que a empresa está espe-
rando dele. Senão vai se enro-
lar e pode ser demitido ou pre-
ferir se mudar para outra em-
presa. Caso necessário, ele de-
ve inclusive pedir ferramentas
além das que têm disponíveis
para alcançar seu objetivo”, in-
dica. Outra forma de lidar com
esta pressão é fazer relatórios
mensais e, logo no início do tra-
balho na companhia, apresen-
tar metas pessoais e passo a
passo do projeto.
A Futurestep aponta que

profissionais mais bem sucedi-
dos neste primeiro momento
são os que têm maior qualida-
de de decisão (toma decisões
acuradas), orienta suas ações
(toma iniciativas rapidamen-
te) e tem foco no cliente (é de-
dicado a atender suas necessi-
dades e expectativas).
No SPC Brasil, o novo funcio-

nário que tem um bom desem-
penho nos três primeiros me-
ses, por exemplo, já pode ga-
nhar um salário 20%maior. ■

A cobrança por resultados em
um curto período deve ser
acompanhada por outras medi-
das para que as empresas rete-
nham seus funcionários e não
percam de vista contribuições
valiosas que podem oferecer em
prazos mais longos. Na pesquisa
da Futurestep, 36% dos entre-
vistados admitem que emprega-
dos produzem maiores resulta-
dos após um ano de trabalho,
quando contribuem ativamente
para a equipe e entendem me-
lhor a cultura organizacional.
Roberto Alfeu Gomes, presi-

dente do SPC, dá a receita. “In-
vestimos em tecnologia para
que as áreas possamdar respos-
tas no prazo que precisamos, te-
mos transparência de objetivos,
plano de remuneração e desen-
volvimento profissional para in-
centivar a inovação”. ■ M.A.

Emprego novo? Prepare-se
para correr contra o tempo

Empresa
tambémdeve
fazer sua parte

Paulo Marcio

Empresas reduzem prazos para que novos contratados mostrem resultados; pesquisa global da Futurestep
revela que eficácia de metas cumpridas no primeiro ano de casa é determinante para retenção de talento

No SPC Brasil,
contratado novo
que atinge meta de
desempenho nos três
primeiros meses tem
aumento de 20%

TRABALHAR

CONTRA O TEMPO Por que é necessário mostrar serviços em curto prazo

RESULTADOS RÁPIDOS

DICAS PARA PERDURAR

Pesquisa da Futurestep entrevistou 1.500 profissionais
em cinco continentes e constatou que:

76% dos entrevistados medem agora resultados de novos
recrutados nos primeiros 12 meses na companhia

36% admitem que empregados entregam mais resultados após um 
ano, já que estão contribuindo ativamente para a equipe e entende
a cultura organizacional da empresa e o ambiente de negócio

5% dos entrevistados acreditam que o empregado  tem impacto
mais positivo depois de três anos

Tomar boas decisões e, principalmente, evitar as más, 
qualidade considerada a mais importante para mostrar 
resultados nos primeiros seis meses na empresa
por 18% dos profissionais entrevistados

Ter bom relacionamento com colegas de trabalho.
Relações fracas são consideradas limitadoras
da carreira por 37% dos respondentes

Ter bom relacionamento com chefes. Entre os profissionais 
ouvidos, 26% disseram que isso se torna mais importante
no médio prazo

Capacidade de motivar outros, considerado por 32%
como o item que tem mais impacto na equipe

Demonstrar integridade e confiança, qualidade que,
na visão de 20%, tem mais impacto positivo entre
colegas e interessados

Fonte: Futurestep Global Talent Impact Study 2012
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RobertoGomes,do SPC: foconocurtoprazoeperformancemensal
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




