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tarefas rotineiras, para que outros membros da equi

mais de cinco anos para desenvolver, depurar, implan

pe possam se concentrar no que sabem fazer melhor.

na

comparação, foram necessários dez mil engenheiros e
tar e, no final, descartar o Windows Vista, da Microsoft.

Vejamos o que mais é preciso garantir antes de

duas grandes vantagens:

pensar em montar uma equipe de astros. Vamos exa

cio

Pelo senso comum, equipes só de astros teriam

minar, ainda, que tipo de trabalho essas equipes são
mais aptas a realizar e como gerenciar as dificulda

ca

lentos de primeira multiplica as vantagens de produ

des reais que podem apresentar.

ed
u

Poder de fogo. Uma equipe com toda sorte de ta
tividade e desempenho que um astro pode obter por

FICHAS NA HESA

Boa gestão de talentos

Um incrível número de empresas não segue práticas bá

fin

Busch é considerada a torto e a direito a melhor no cir

s

si só. É só pensar em equipes nos boxes de corridas
de carros. A equipe de seis membros do piloto Kyle

sicas de gestão de talentos. Sem isso, não há qualquer

posição — o sujeito que cuida do combustível, o “jack-

esperança de tomarem eficaz uma equipe só de astros.

pa
ra

cuito Nascar. E cada indivíduo ali é o melhor para sua

Saiba quais são seus pontos fortes. Empre

sas boas para administrar jogadores de elite contam

objetivo claro em mente: liberar o carro de Busch o

com dados vastos e detalhados sobre a atual locali

a

man”, o que busca os pneus, o que troca os pneus. A
equipe do pit stop treina durante todo o ano com um
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mais rápido possível do boxe. A equipe pode executar

nas funções atuais e até que ponto suas habilidades

cimento e troca dos quatro pneus — em 12,12 segundos.

são transferíveis. A empresa usa essa informação pa

Se um único indivíduo da equipe de Busch é substituí

ra melhorar continuamente seus recursos humanos

do por alguém de desempenho regular — um trocador

e utilizá-los do modo mais eficaz. Peguemos o caso

comum de pneus, digamos —, o tempo quase dobra,

da Alliance-Bemstein (AB), firma de gestão de recur

é

para 23,09 segundos. Com dois membros regulares na

o

equipe, o tempo sobe para mais de meio minuto.
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Sinergia. Colocar as melhores cabeças lado a la

sos de US$ 3 bilhões com sede em Manhattan e uma
das maiores da área de pesquisa de mercado. Todo
ano, a empresa faz uma avaliação detida de cada um

do pode estimular a criatividade e fazer brotar ideias

de seus 3.700 funcionários ao longo de duas dimen

que nenhum integrante da equipe teria tido por si só.

sões: desempenho e potencial. Todo ano, a alta cú
pula da AB passa vários dias reunida para calibrar os

não foi fruto de um cineasta visionário. Foi, isso sim,

dois conjuntos de avaliações por toda a empresa.
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O filme Toy Story — o de maior bilheteria em 1995 —

Também é fundamental entender a capacidade de

mas no final produtiva, entre os principais artistas e

funcionários de ocupar papéis que não o atual. Quan

animadores da Pixar, executivos veteranos da Disney

do a operadora de cassinos Caesars Entertainment re

(incluindo Jeffrey Katzenberg, então chefe do braço

organizou as operações, em 2011, a alta administração

de cinema) e Steve Jobs. A equipe da Pixar a princí

não só montou um banco de dados sobre o desempe

de

resultado de uma colaboração frequentemente difícil,
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zação dessa gente, o que faz, qual seu desempenho

um pit stop típico — 73 manobras, incluindo reabaste

pio apresentou à Disney o que Katzenberg conside

nho e o potencial dos dois mil principais gestores da

rou uma história insossa. Uma segunda versão — bem

empresa, mas também analisou a capacidade dos 150

mais ousada, por insistência de Katzenberg — não ti

principais de assumir funções novas, distintas.

nha a graça crucial para um filme para a família. No

Por último, fique atento à sonegação de talentos.

final, o time de astros chegou a algo que satisfez todo

Em muitas organizações, há astros confinados em

mundo na equipe — e mais tarde seria chamado pe

divisões, ocultos dos líderes de outras divisões. Mas

la revista Time de a “comédia mais original do ano”.

empresa

nenhuma

pode

distribuir

satisfatoriamen

Para se superar, uma equipe alfa precisa de líderes

te seus talentos se não tratar a nata do pessoal como

e de pessoal de apoio que também sejam estelares. Em

um ativo compartilhado — em vez de propriedade de

geral, quem é extremamente talentoso nunca traba

uma determinada unidade.

lhou para alguém com quem pudesse aprender muito;
em nossa experiência, vimos que a maioria preza mui

Não crie desincentivos para o trabalho em
equipe. Em certas empresas, o método de avaliação

to a oportunidade de se superar. Na outra ponta, su

do desempenho obstrui o sucesso da equipe. A Micro

bordinados de alto calibre permitem que integrantes

soft é um exemplo. Durante anos, o modelo de avalia

da equipe cheguem mais longe. Um auxiliar adminis

ção do desempenho da gigante do software usou um

trativo talentoso, por exemplo, requer menos super

sistema chamado “stack ranking”: em intervalos regu

visão e se desincumbe com competência de muitas

lares, uma certa parcela dos integrantes de toda equipe

is.
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fatores importantes contribuíram para o sucesso — ir
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ouvir diretamente o cliente, usar novas tecnologias

ca

era classificada como “excelente”, “boa”, “mediana”,
“abaixo da média” e “ruim”, independentemente do

desempenho geral da equipe. Em certas situações, es- —, mas foi preciso aquela turma de elite para dominar

sa classificação forçada é eficaz, mas no caso da Mi- a extrema complexidade da iniciativa e levá-la a cabo. O projeto básico foi concluído em menos de qua-

po, segundo relatos de gente dali, o sistema criou uma

tro meses. O avião entrou em operação em menos

fin
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crosoft teve consequências inesperadas. Com o tem-

de cinco anos. Ao reunir seus astros da engenharia e

não com outras empresas. Um profissional de primei-

colocá-los para trabalhar lado a lado com clientes, a

ra raramente queria entrar para equipes que já tinham

empresa conseguiu lançar o que muitos analistas do

astros, pois temia a possibilidade se ser visto como um

setor consideram o proj eto de maior sucesso na his-

pa
ra

cultura na qual um funcionário competia com o outro,

tória da aviação comercial, com cerca de 950 aerona-

a

dos membros mais fracos da equipe.

Controle o pipeline. Quando há grandes metas
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ves em uso atualmente. Além disso, a Boeing levou o

estratégicas envolvidas, uma empresa volta e meia

777 ao mercado mais depressa do que qualquer outro

descobre que precisa de recursos que não tem. Já

grande avião antes dele.

prevendo esse problema, o líder sábio está contínua

Projetos de desenvolvimento do produto não

e ativamente à procura de talentos. As pessoas res-

são a única oportunidade promissora para equipes

ponsáveis pela execução da estratégia devem estar

só de astros. Às vezes, uma reforma funcional passa a ter importância estratégica, como ocorreu na

to, pois o talento é sempre um componente crucial da

Caesars Entertainment, que opera cassinos ao re-

o

dor do mundo, sobretudo com as bandeiras Caesars, Harrah’s e Horseshoe. Até 2011, o orçamento de

ar

terceirizar o recrutamento totalmente para o departa-

tig

estratégia. No entanto, muitas empresas continuam a

é

diretamente envolvidas no processo de recrutamen-

mento de RH e para firmas de seleção de profissionais,

marketing da Caesars era gerido conjuntamente

st
e

pelos 42 estabelecimentos do grupo em solo ame-

jogue a melhor mão

de

Escolha projetos críticos

ricano; o departamento de marketing de cada cassino definia que promoções oferecer, quando e a
que clientes. O problema era que 0 desempenho do

quenos projetos. Nem o esforço nem os custos de

marketing oscilava muito: o índice de sucesso para

ão

Não sugerimos a criação de uma equipe alfa para pe-

os melhores cassinos era quase quatro vezes maior

iniciativas com objetivos claramente definidos, cru-

do que 0 do estabelecimento típico. A partir de 2011,

ciais para a estratégia da empresa. Iniciativas de de-

a empresa montou uma equipe de seis líderes (bati-
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oportunidade justificam. Deixe essas equipes para

senvolvimento de produtos, entre outras, em geral

zados de “pod leaders”) para nortear os gastos com

caem nessa categoria.

marketing de cassinos nos EUA. A equipe, composta

ut

O jato Boeing 777 é um bom exemplo do que uma

A

equipe de astros pode alcançar no desenvolvimento de produtos. Em 1990, a Boeing reconheceu que

pelos profissionais de marketing mais tarimbados da
empresa — indivíduos com um vasto leque de habili
dades excepcionais —, reformulou totalmente as pro-

havia uma lacuna importante em sua linha: não ti-

moções da Caesars. Eliminou promoções redundan-

nha nenhum avião posicionado entre o jumbo 747 e

tes. Testou promoções novas em um estabelecimen-

o 767, um avião de médio porte. Para tapar o buraco,

to antes de levar a novidade a todo 0 sistema. Focou

a Boeing montou uma equipe com os melhores enge-

investimentos em promoções que tinham comprova-

nheiros da casa.
Essa iniciativa de criação era distinta de tudo o
que a empresa fizera até então. É verdade que outros

damente gerado receita e lucro no passado. Transformar a atividade toda de marketing da empresa dessa maneira foi uma tarefa difícil e complicada, que
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tanto da experiência que quis participar das sequên

nos qualificada. Mas os resultados foram dramáticos:

cias, Ocean’s Twelve e Ocean’s Thirteen. Outras ma

pa
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poderia facilmente ter derrubado uma equipe me

neiras de manter coadjuvantes envolvidos inclui re

sars diminuiu mais de 20% e o lucro incrementai ge

conhecer seu desempenho, seja crítico ou não para

rado pela promoção média subiu mais de 10%.

a missão; usar um sistema único de avaliação de de

a

o número de promoções não rentáveis na rede Cae
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CALCULE AS PROBABILIDADES

sempenho para astros e coadjuvantes; e estabelecer
recompensas comuns para todos os envolvidos.

Preveja o que pode dar errado

Ainda que conte com práticas excelentes de gestão

Grandes membros da equipe, líderes medío
cres. Uma equipe só de astros chefiada por líderes
fracos pode produzir resultados medíocres. Imagi

bre um problema bem definido e estrategicamente

ne uma orquestra de câmara formada de virtuoses

relevante, ainda pode haver desafios à frente. Veja

— um Itzhak Perlman, um Gil Shaham, um Yuri Bash-

a que é preciso estar atento. De quebra, confira algu

met, um Yo-Yo Ma e gente como eles —, mas regida

mas dicas para evitar problemas.

por um amador. O Concertino de Stravinsky para 12

o

é

de talentos e tenha lançado sua equipe de astros so

pessoas
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Egos gigantes, pouco progresso. O ego das
pode

prejudicar

os

resultados

da

equi

instrumentos talvez jamais se recupere. Para evitar
esse cenário, uma organização deve investir tanto
tempo na escolha de líderes como de integrantes da
equipe, ouvir a opinião desses integrantes sobre o lí

jogadores de basquete da NBA — arrasou nos Jogos

der logo cedo (e com frequência) e não ter medo de

Olímpicos de Barcelona, derrotando os adversários

trocar de comando ou até de promover um membro

por uma média de 44 pontos. Essa equipe deu cer

da equipe a líder.

de

st
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pe. Mas não precisa ser assim. Em 1992, o primeiro
“Dream Team” americano — formado pelos melhores
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to porque a meta de representar os EUA com honra

nas Olimpíadas era maior do que qualquer jogador.

pergunte a qualquer grupo

Também ajudou que os integrantes do time seriam

recursos são escassos na empresa e é bem provável

premiados

pelo

desempenho

da

equipe:

de altos executivos que

ninguém

que respondam que talentos estelares estão no topo

iria receber uma medalha individual. São coisas que

da lista. Pergunte, em seguida, se acreditam que a em

uma organização interessada em montar uma equi

presa destaca e administra seus melhores atores de

pe só de astros deve ter em mente. Outra lição é ex

modo a ter o maior impacto sobre os resultados. Aqui,

cluir do grupo qualquer jogador que não saiba jogar

é bem provável que expressem reservas. Será possível

em equipe, por melhor que seja.

que executivos estejam desperdiçando uma incrível

Ofuscar o resto do elenco. O uso de equipes

ferramenta para ajudá-los a alcançar esse objetivo?

de astros pode levar a um sistema no qual só os me
lhores se sentem valorizados, o que acaba desmorali
zando o colaborador mediano. Um antídoto é garan
tir que todos compartilhem de conquistas da equi
pe de astros. George Clooney e o resto do elenco de
astros do filme Ocean’s Eleven (Onze Homens e um
Segredo) criaram um ambiente no qual o elenco e a
equipe se deleitavam com o sucesso mútuo. Segun
do contam, a maioria dos membros da equipe gostou

Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 2, p. 50-54, fev. 2013.

