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e formos perguntar a 
empresas de todo o 
mundo quais os maio
res desafios que enfren
tam atualmente, um 

dos grandes, aclamado por unanimida
de, será construir e sustentar um fluxo 
forte de talentos. Como fazem isso? Nós 
fomos perguntar a multinacionais de 
ponta como estão enfrentando o teste 
do talento. Examinamos dados qualita
tivos e quantitativos de 33 empresas de 
uma ampla gama de setores de ativida
de em todo o mundo, e nossa principal 
descoberta foi que a vantagem competi
tiva na gestão de talentos não vem só da 
identificação de atividades-chave e da 
subsequente implantação de "melhores 
práticas", que são presas a seu contex
to, e sim de seis princípios orientadores 
muito específicos, que conseguimos for
mula a partir das respostas de 18 com
panhias estudadas em profundidade. 

P R I N C Í P I O 1 : 
ALINHAMENTO COM A 
ESTRATÉGIA 
A estratégia corporativa é o ponto de 
partida natural para pensar a gestão 
de talentos. Km função da estratégia da 
companhia, de que tipo de talento pre
cisamos? Por exemplo, a estratégia de 
crescimento da GR é baseada em cinco 
pilares: liderança tecnológica, acele
ração na área de serviços, reforço nas 
relações com o consumidor, alocação 
de recursos e globalização. 

Mas a alta gestão da GE entende que 
implantar essas iniciativas pode ter 
menos a ver com planejamento estra
tégico do que com atrair, recrutar, de
senvolver e posicionar as pessoas cor
retas para orientar o esforço. 

Segundo o CEO Jeffrey Immelt, o 
sistema de gestão do talento da com
panhia é a ferramenta mais poderosa 
de que dispõe. Para dar apoio a um 
foco renovado sobre liderança e ino
vação tecnológicas, a GE começou a 
visar habilidades tecnológicas como 
exigéncia-chave de desenvolvimento 
durante seu processo de análise crítica 
organizacional e individual anual, que 
ela chama de "Session C". 

Em resposta à preocupação de Im
melt de que gestores orientados para a 
tecnologia estavam sub-representados 
nos escalões mais altos da gestão, as 
análises da Session C transferiram 
mais engenheiros para o grupo de exe
cutivos seniores da GE. 

A flexibilidade estratégica é impor
tante, e as organizações devem ser 
capazes de mudar as condições do ne
gócio e modernizar sua abordagem de 
talento quando necessário. A Oracle, 
por exemplo, descobriu que seu pro
cesso de determinação objetiva de me
tas e de avaliação de desempenho não 
era mais adequado. 

A gestão queria agregar algumas 
medidas não financeiras e baseadas 
em comportamento para encorajar 
as pessoas a focar objetivos de equipe, 
metas de liderança e governança. Isso 
exigia uma revisão significativa dos 
sistemas de gestão do desempenho da 
Oracle e do investimento em capaci
tação da gestão de l inha, assim como 
mudanças gerais na mentalidade dos 
gestores de l inha e funcionários. 

P R I N C Í P I O 2 : 
COERÊNCIA INTERNA 
Implantar práticas isoladas pode não 
funcionar e ser realmente contrapro-

ducente. O princípio da coerência in 
terna se refere à forma como as práti
cas de gestão do talento da companhia 
se encaixam entre si. 

Nosso estudo mostra que coerência é 
crucial. Por exemplo, se uma organiza
ção investe significativamente em de
senvolver e treinar indivíduos de alto 
potencial, ela deve enfatizar a retenção 
de funcionários, a remuneração com
petitiva e a gestão de carreira. Também 
deve dar poder aos funcionários para 
contribuir com a organização e recom
pensá-los pela iniciativa. 

Combinações de práticas como es
sas levam a um conjunto que é mais 
do que a soma de suas partes. Também 
deve haver continuidade ao longo do 
tempo. Como destacou um gerente da 
Siemens, "o que dá vantagem à Sie
mens é o monitoramento da coerência 
entre sistemas: os processos e métricas 
devem fazer sentido juntos". 

Uma divisão da empresa amarrou 
tudo que está relacionado a gestão 
de talentos de tal maneira que a co
erência interna entre vários elemen
tos de RH está v ir tualmente garan
tida. A divisão recruta entre 10 e 12 
graduados por ano, encaminha os 
novos contratados a um centro de 
aprendizado e os avalia em seu cen
tro de desenvolvimento. 

Depois, os funcionários designados 
passam por uma análise de qualidade 
de liderança e procedimentos de revi
são, incluindo feedback e avaliação de 
desempenho, e se tornam parte de um 
programa de mentoria conduzido pela 
alta gestão. O processo todo é continua
mente monitorado por meio de análise 
e relacionado aos sistemas de recom
pensa da companhia. 
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A BAE Systems, empresa de defesa 
e segurança, dá ênfase semelhante à 
coerência. Desde o momento em que 
os futuros gestores chegam à compa
nhia, ou após sua designação como 
membros do quadro de liderança, eles 
são continuamente monitorados para 
fins de desenvolvimento. 

Com base em avaliações 360 graus, 
feedback quanto ao desempenho com
portamental e avaliações executivas 
de sua contribuição para o processo de 
planejamento do negócio, os gestores 
participam de programas de desenvol
vimento de liderança que objetivam as 
necessidades específicas reveladas pe
las avaliações de liderança. 

Muitas empresas de sucesso conside
ram sua cultura corporativa uma fonte 
de vantagem competitiva sustentável. 
Elas fazem esforços deliberados para 
integrar seus valores centrais declara
dos e princípios de negócios a proces
sos de gestão do talento, como métodos 
de contratação, atividades de desen
volvimento de liderança, sistemas de 
gestão do desempenho e programas 
de remuneração e benefícios. 

Essas companhias avaliam a perso
nalidade e os valores dos candidatos 
para determinar se serão compatíveis 
com a cultura corporativa; a tese é a de 
que qualificações formais nem sempre 
são os melhores indicadores de desem
penho e retenção, e que habilidades 
são mais fáceis de desenvolver do que 
características de personalidade, atitu
des e valores. 

A Ikea, varejista sueca de móveis, 
por exemplo, seleciona candidatos 
usando ferramentas focadas na ade
quação aos valores e à cultura. Seu 
questionário-padrão subestima habi
lidades, experiências ou credenciais 
acadêmicas e explora os valores e 
crenças dos candidatos, o que se tor
na a base para seleção, entrevista, e 
treinamento e desenvolvimento. Mais 
tarde, quando os funcionários se can
didatam internamente a posições de 
liderança, o foco principal mais uma 
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ainda ser relativamente pequeno, as 
fileiras estão crescendo. 

Coerente com uma ênfase maior 
nos valores, algumas companhias in 
troduziram o que pode ser chamado 
de sistemas de gestão do desempenho 
"baseados em valores": elas avaliam 
o funcionário de alto potencial não só 
segundo o que realiza, mas também 
sobre como reflete ou exemplifica va
lores compartilhados. 

A BT, gigante britânica de telecomu
nicações, implementou um sistema 
de gestão da performance que analisa 
os funcionários em duas dimensões: 
quanto atingem de objetivos indivi
duais de desempenho e os valores e 
comportamentos que apresentam para 
chegar aos resultados. As taxas com
binadas influenciam a remuneração 
variável do gestor. Outras companhias 
também estão se conscientizando da 
importância de equilibrar sucesso f i 
nanceiro com metas como sustentabi
lidade, compliance e outras responsa
bilidades sociais. 

Empresas bem-sucedidas sabem que o 
processo de gestão do talento não pode 
ser apenas atribuição do RH -deve 
envolver gestores de todos os níveis, 
incluindo o CEO. Líderes seniores 
precisam ser ativamente integrados 
no processo de gestão do talento e ter 
entre suas maiores prioridades o re
crutamento, planejamento sucessório, 
desenvolvimento de liderança e reten
ção de funcionários-chave. 

A.G. Lafley, que foi CEO da P&G, 
dizia que costumava gastar entre um 
terço e metade de seu tempo desenvol
vendo talentos. Ele estava convencido 
de que nada que fizesse teria um im
pacto mais duradouro sobre o sucesso 
de longo prazo da P&G do que ajudar a 
desenvolver outros líderes. 

Porém esse nível de comprometi
mento executivo é raro. Em uma pes
quisa recente com diretores de recur
sos humanos nas 200 maiores com
panhias norte-americanas da revista 
Fortune, um entrevistado lamentou 
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que o aspecto mais difícil do papel era 
criar um senso verdadeiro de pertenci-
mento entre os líderes seniores em re
lação a seus papéis como "chief talent 
officers" (diretores de talentos). 

Uma das ferramentas mais pode
rosas que as companhias podem usar 
para desenvolver líderes é envolver 
os gerentes de l inha. Isso significa fa
zê-los desempenhar um papel-chave 
no recrutamento de talentos e então 
responsabilizá-los por desenvolver 
as habilidades e os conhecimentos 
de seus funcionários. 

A Unilever, por exemplo, acredita 
em recrutar apenas os melhores. Para 
isso, gestores de alto nível têm de ar
rumar tempo para entrevistas, a des
peito de suas outras responsabilidades. 
Gerentes de linha podem contribuir 
atuando como coaches ou mentores, 
oferecendo oportunidades de espelha-
mento de trabalho e encorajando fun
cionários talentosos a se movimentar 
pela organização para desenvolver 
suas carreiras. 

A responsabilidade pelo desenvol
vimento de carreira vai além dos ges
tores. Os próprios funcionários preci
sam desempenhar um papel ativo ao 
buscar tarefas desafiadoras, projetos 

multifuncionais c novas posições. 
Entretanto, nossa pesquisa descobriu 
que rotações de trabalho entre fun
ções e unidades de negócios não são 
muito comuns. 

Apesar de os gerentes de RH entre
vistados reconhecerem o valor da ro
tação de trabalho e de novas tarefas 
para o desenvolvimento da carreira, a 
muitas companhias falta habilidade de 
implantá-las. Uma explicação possível 
é a tendência dos gestores a focar os in 
teresses das próprias unidades em vez 
da organização como um todo. Essa 
visão estreita pode atrapalhar a mobi
lidade do talento e minar a efetividade 
da rotação de trabalho como ferramen
ta de desenvolvimento de carreira. 

UMA DAS FERRAMENTAS 
MAIS PODEROSAS PARA 
DESENVOLVER LÍDERES 
É ENVOLVER OS 
GERENTES DE LINHA 

Para organizações que funcionam em 
vários países, culturas e ambientes ins
titucionais, a gestão do talento é com
plicada. Elas precisam descobrir como 
reagir a demandas locais enquanto 
mantêm uma estratégia de RH e uma 
abordagem de gestão coerentes. 

Entre as companhias que estuda
mos, não há estratégia única. Por 
exemplo, a Oracle enfatiza a inte
gração mundia l , com um alto nível 
de centralização e pouca liberdade 
de ação local. A Matsushita, por sua 
vez, foca a reatividade a condições 
locais e permite operações locais 
para ser autónoma. 

A decisão de uma empresa sobre 
quanto controle local permitir depende 
em parte do setor; a área de produtos 
de consumo, por exemplo, precisa es
tar mais sintonizada com o mercado 
local do que a de fármacos ou software. 

Além disso, em vez de ser estática, uma 
posição da empresa pode evoluir ao 
longo do tempo em resposta a pressões 
internas e externas. Nosso estudo su
gere que muitas companhias estão se 
movimentando rumo a maior integra
ção e padrões globais enquanto conti
nuam a sofrer pressão para se adaptar 
e tomar decisões locais. 

Claramente, o desafio para a maioria 
das companhias é ser global e local ao 
mesmo tempo. As empresas precisam 
de um modelo global para a gestão do 
talento que garanta a coerência, mas 
têm de permitir que as subsidiárias lo
cais adaptem esse modelo a suas cir
cunstâncias específicas. 

A maioria das empresas de nossa 
amostra introduziu padrões globais de 
desempenho, com o apoio de perfis de 
competência de liderança global e fer
ramentas e processos de avaliação de 
desempenho padronizados. As ativida
des vistas como menos ligadas à estra
tégia geral da corporação e/ou aquelas 
com considerações institucionais e cul
turais são consideradas como criticas 
(por exemplo, treinamento e remune
ração da equipe local) continuam mais 
a critério da gestão local. 

Enquanto abordagens adaptadas 
localmente criam oportunidades para 
diversos grupos de talentos, também 
l imitam a capacidade da companhia 
de construir o próprio aprendizado 
global em lermos de contratação, ava-
liação, desenvolvimento e retenção 
dos maiores talentos globais. Isso exi
ge mais integração entre as unidades 
de negócios. 

Atrair talentos significa divulgar a cor
poração para pessoas que vão preen
cher suas exigências. A fim de atrair 
funcionários com habilidades e atitu
des corretas, as companhias precisam 
descobrir maneiras de se diferenciar 
de seus concorrentes. 

A P&G, por exemplo, foi capaz de 
atrair 600 mil candidatos em todo o 
mundo -dos quais ela contratou cerca 
de 2,7 m i l - enfatizando oportunidades 
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de carreira de longo prazo e promo
ções internas. 

As companhias de nosso estudo d i 
feriram consideravelmente na forma 
como resolvem a tensão "manter uma 
identidade de marca coerente entre as 
unidades de negócios e regiões versus 
responder às demandas locais". 

A Shell, por exemplo, usa uma 
marca global para a excelência 
de RH e várias práticas ou pro
cessos globais para todos os seus 
negócios. A marca destaca o ta
lento como pr ior idade máxima; 
cada negócio então é capaz de 
part i r dessa marca global e aplicá
-la localmente. Isso significa que, 
em vez de ter todos os esforços de 
brand ing v indo dos escritórios cor
porativos centrais, cada subsidiá
ria recebe os próprios recursos para 
construir a marca de acordo com 

as exigências locais de mercado e a 
necessidade de diferenciação. 

A Intel tem uma abordagem diferen
te. Ela posiciona muitos de seus recru
tas de alto nível fora dos Estados Uni
dos, para garantir que sua marca seja 
promovida mundo afora. Por exemplo, 
recentemente a empresa montou um 
grande complexo produtivo no Viet
nã. Para dotar a operação de pessoal, a 
companhia enviou um gerente de RH 
de alto nível de seu escritório central 
na Califórnia para construir consciên
cia local da Intel como empregadora. 

"Contratar talento de alto nível, in 
dependentemente de onde esteja, é 
a maior prioridade da Intel", expli
cou o gerente. Para chegar a isso, a 
Intel se envolveu com os governos e 
universidades locais para acelerar a 
educação e o conhecimento de infor-

não ser compensados imediatamente, 
mas criam raízes em países que veem 
centenas de companhias estrangeiras 
irem e virem todo ano. 

Outra maneira de atrair talentos é 
reforçando as atividades de responsa
bilidade social corporativa. A gigante 
farmacêutica GlaxoSmithRline capi
taliza sua marca de empregador e sua 
reputação com a divulgação regular de 
notícias e eventos de mídia em locais-
-chave de recrutamento. O antigo CEO 
Jean-Pierre Garnier enfatizava a i m 
portância das atividades filantrópicas 
para aumentar a atratividade da em
presa entre recrutas potenciais e o ofe
recimento de uma missão inspiradora 
aos funcionários. 

Se algumas das companhias líderes 
de nosso estudo veem a responsabi
lidade social corporativa como parte 
integrante de sua gestão de talentos e 
branding, outras consideram a melho
ria na atração de marca como resulta
do de atividades filantrópicas. 

Nossa pesquisa mostrou que muitas 
companhias líderes seguem as mes
mas práticas relativas aos talentos e 
estão cada vez mais parecidas na ma
neira como os gerem. 

Vários fatores parecem estar orien
tando essa convergência: o fato de dis
putarem as mesmas fontes (escolas e 
universidades internacionais de primei
ra linha); a maior integração global, que 
exige padronização de abordagens de 
recrutamento, desenvolvimento e ges
tão de pessoas; a visibilidade e o sucesso 
de companhias como a GE. 

Ainda assim, como observamos an
tes, as melhores práticas só são "me
lhores" quando aplicadas em dado 
contexto. Em se tratando de talentos, a 
verdadeira vantagem competitiva está 
nos seis princípios aqui descritos. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 3, ano 16, n. 92, p. 104-109, maio/ jun. 2012.




