
Michelle Bachelet contra o lucro na educação

A ex-presidente chilena prometeu, ontem, que seu primeiro projeto,

caso vença as eleições presidenciais de novembro, será uma lei que

acabe com o lucro na educação, principal reivindicação dos estudantes

chilenos. Após retornar na quarta-feira passada ao Chile e anunciar sua

candidatura, Bachelet iniciou ontem sua campanha com um encontro

com habitantes de Conchalí, onde anunciou que a educação seria o

centro de seus primeiros dias de um eventual segundo mandato. AFP
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PONTO DE VISTA

Não é nenhuma novidade que a rotatividade de funcionários consome boa
parte da verba de treinamento das empresas. Para diminuir o turn-over, o
desafio constante dos gestores é encontrar novas maneiras de reter o pes-
soal. Já passou a fase em que ter um atrativo PLR — os bônus atrelados à pro-
dutividade — fazia diferença. Hoje, este modelo não é mais encarado como
um diferencial por dois motivos: porque a grande maioria das empresas já
tem ou porque as metas são tão irreais que acabam desanimando e não fun-
cionam mais como fator motivacional. Também ficou para trás a época em
que o ambiente de trabalho fazia a diferença. A cada edição dos rankings de
Melhores para se Trabalhar, as primeiras empresas da lista eram o “sonho de
consumo” dos trabalhadores de todos os níveis. Hoje, bom clima organiza-
cional virou default. E os gestores de RH precisam novamente reinventar for-
mas de manter os funcionários por mais tempo nas empresas.

O apagão de mão de obra, resultado do desenvolvimento acelerado do Brasil
nos últimos anos, torna-se mais um elemento na difícil equação que combina:
manter funcionários satisfeitos, motivados e comprometidos, grande oferta de
novos empregos e oportunidades, e crescente geração de novos talentos — os Ys
—, que não se apegam a valores tradicionais que costumavam atrair os mais ve-
lhos. A novidade surge agora na forma de uma grande cesta de benefícios. Pesqui-
sa internacional sobre tendências de benefícios para funcionários realizada pela
MetLife em 2011 mostra que, para 73% dos empregadores brasileiros, um dos mo-
tivos para oferecer um pacote atrativo de benefícios é justamente captar funcioná-
rios. A questão de fidelidade à empresa entre os trabalhadores com benefícios é
de 75%, número que cai para 65% quando o funcionário não recebe benefícios.

Para que não haja um grande ônus para as empresas na formação dos paco-
tes, muitas buscam formas de reduzir o custo dos benefícios fazendo com
que os funcionários assumam parte do custo. É o conhecido benefício volun-
tário. O funcionário só adere se quiser, mas o valor do serviço compensa por-
que acaba sendo muito mais baixo do que se contratado individualmente já
que a companhia, por ter um contrato corporativo, consegue preços mais
competitivos do que a pessoa física. Nos Estados Unidos percebe-se o cres-
cente interesse dos trabalhadores pelos benefícios pagos voluntariamente.
Cerca de 2/3 dos trabalhadores americanos valoriza esta opção porque aten-
de suas necessidades pessoais e 52% dizem que estão dispostos a escolher
uma gama maior de benefícios voluntários e pagar por eles.

Metade dos trabalhadores brasileiros que atualmente recebem benefícios
de suas empresas disse ter interesse em mais oferta de benefícios voluntá-
rios. No Brasil, por exemplo, cerca de 1/3 das mulheres que atualmente não
recebem benefícios disseram que teriam interesse em adquirir produtos, co-
mo seguro e previdência privada, através de seus empregadores mesmo pa-
gando 100% do custo. Esta pode ser uma maneira eficaz e econômica para
que, principalmente pequenas e médias empresas, possam oferecer mais be-
nefícios e assim consigam competir com as grandes empresas e fidelizar ain-
da mais seus colaboradores. ■

As intervenções mais fortes feitas pela Anatel nas operadoras de telefonia ce-
lular a partir de 2012 trouxeram à tona a discussão sobre os elevados investi-
mentos necessários em infraestrutura para que o serviço oferecido no Brasil
atinja bons níveis de qualidade e, mais do que isso, esteja preparado para
uma grande sobrecarga nas redes de transmissão nos próximos anos. Embo-
ra o número de aparelhos não apresente tendência de elevado crescimento,
as demandas por tráfego de dados trazidas pelas novas tecnologias e os perío-
dos de pico que serão criados pelos grandes eventos que acontecerão no país
resultam em um cenário preocupante para os próximos anos. E os quatro me-
ses que faltam para a Copa das Confederações, onde já se espera a disponibili-
dade de serviços LTE (4G), faz soar os alertas.

Embora muito tenha se falado na instalação de mais antenas, rede e ou-
tros elementos de infraestrutura, pouca atenção tem sido dada ao que deve
ser investido para uma melhor gestão destes ativos, o que realmente pode
fazer a diferença para um melhor desempenho nos serviços. Essa discussão
é relevante devido à realidade brasileira do setor de telecomunicações e às
dificuldades logísticas e de investimento que as operadoras enfrentam para
viabilizar a universalização dos serviços em paralelo com o suporte às novas
tecnologias. Por mais que se planeje um aporte de quase R$ 400 bilhões para
a implementação de equipamentos nos próximos dez anos, é evidente que as
empresas enfrentarão uma série de barreiras legais nas diferentes esferas
que dificultarão, e muito, esse planejamento.

Quem perde é o consumidor, que dificilmente terá o nível de serviço dese-
jado em um curto horizonte. Para se preparar para isso, o melhor caminho
para as operadoras é ampliar os investimentos em tecnologia e processos pa-
ra melhorar a gestão da infraestrutura e dos serviços prestados. Se gerir bem
a sua conta corrente é sempre importante, torna-se ainda mais crítico quan-
do se está tão próximo do cheque especial. Hoje, o planejamento financeiro
para a instalação de infraestrutura nem sempre contempla o investimento as-
sociado em gestão. Com o passivo gerado ao longo dos anos, estima-se que
seria necessário investimento em gestão entre 10% a 20% do total gasto
com a infraestrutura.

Embora possa parecer muito, os resultados obtidos em ganhos de produti-
vidade demonstram que vale a pena investir em gestão. A experiência mos-
tra que um elemento de infraestrutura de telecomunicações, se bem gerido,
pode apresentar redução superior a 20% nos custos de operação, além da cla-
ra melhoria na qualidade dos serviços.

Mais do que potencializar o uso dos recursos, a tecnologia para o gerencia-
mento de ativos e redes de telecomunicações pode ser uma grande aliada pa-
ra o planejamento de expansão, e também para que as operadoras possam sa-
ber com precisão os limites de sua rede. Isso é fundamental para que a em-
presa tenha a certeza de que sua infraestrutura irá suportar um eventual au-
mento da demanda e o consumidor sairá ganhando com preços menores e
serviços de alto nível. ■

JAIR PIANUCCI
Diretor de Recursos Humanos da MetLife no Brasil

Uma nova forma
de reter pessoal

LAERTE CHAGAS SABINO
Diretor de Negócios da Ícaro Technologies
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Metade dos trabalhadores brasileiros que recebem
benefícios de suas empresas disse ter interesse
em mais oferta de benefícios voluntários

A saída para as operadoras
é investir em gestão

A experiência mostra que um elemento de
infraestrutura de telecomunicações, se bem gerido,
pode apresentar redução superior a 20% no custo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 abr. 2013, Mundo, p. 31.
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