
A polêmica sobre o período de li-
cença maternidade fez com que a
presidente do Yahoo, Marissa
Mayer — que voltou ao trabalho
apenas duas semanas depois de ter
tido filho —, anunciasse um paco-
te de benefícios destinados aos fun-
cionários que acabaram de se tor-
nar pais. Segundo a nova política,
as mães podem se afastar do escri-
tório por 16 semanas, enquanto os
pais têm permissão para ficar ao la-
do dos recém-nascidos por até
dois meses. Em caso de adoção, o
período de afastamento — tanto
para homens quanto para mulhe-
res — é de oito semanas. Além dis-
so, a companhia passa a oferecer
um vale de US$ 500 para a compra
de produtos de limpeza e de super-
mercado. Por um lado, essa estraté-
gia tenta minimizar o arranhão na
imagem do Yahoo, mas, por outro,
pretende reter e atrair novos talen-
tos para a companhia — e conse-
quentemente melhorar a perfor-
mance financeira da empresa.

Segundo pesquisa realizada pe-
lo Project Management Institute
(PMI) com 800 executivos, as com-
panhias põem em risco, em mé-
dia, US$ 135 milhões para cada
US$ 1 bilhão gasto em projetos. Na
América Latina, as possíveis per-
das são ainda maiores: de US$ 150
milhões. No entanto, há compa-
nhias que chegam mais perto de
atingir os objetivos e prazos e o se-
gredo é a gestão de talentos. As
empresas que investem nos fun-
cionários têm 14 vezes menos
chance de ver os seus projetos fra-
cassarem.

Thiago Gonçalves, country ma-
nager da GoIntegro, afirma que
três fatores são essenciais para ga-
rantir o engajamento dos funcio-
nários — e consequentemente as-
segurar bons resultados para a
companhia. O primeiro é a credi-
bilidade, que envolve uma comu-
nicação aberta e transparente en-

tre os profissionais e a empresa.
“Para isso, pode ser criada uma in-
tranet social que permite que o
funcionário tenha um canal de
acesso às informações da compa-
nhia, independentemente do seu
posto hierárquico”, afirma.

O segundo é respeito, que nada
mais é do que conhecer o funcio-
nário além daquilo que aparece

no crachá. “Muitas companhias
propõem cursos sem conhecer o
perfil dos colaboradores”, acres-
centa. Por último, é essencial o re-
conhecimento. “Uma forma de
conseguir isso é por meio da remu-
neração variável, os bônus.”

Gonçalves diz que o Brasil é
um dos países mais avançados
nesses três pontos quando com-

parado a países da América Lati-
na, mas ainda está longe do que
acontece nos Estados Unidos e
Europa. “Nos próximos dois
anos, esperamos que a comunica-
ção se torne mais transparente,
deixe de ser uma tendência e se
torne realidade, como aconteceu
com o esforço de atingir os clien-
tes via redes sociais.” ■
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Quando a inovação deixou de ser

um rótulo de venda de produtos

para se tornar um mecanismo de

sobrevivência das companhias no

atual cenário de crise, as

empresas perceberam que o

maior ativo não estava longe, na

verdade, estava dentro de casa.

Foi aí que os funcionários

passaram a ganhar mais atenção.

Isso explica porque houve um

aumento de 16% na procura das

organizações por apoio em

treinamento no campo da gestão,

segundo a última pesquisa

mundial “The State of Business

Process Management”, da

BPTrends, que é a principal

associação internacional com

foco na gestão de processos,

sobre a evolução de

investimentos e capacitações e

treinamento nas organizações.

A pesquisa, realizada desde

2005, envolveu 399 empresas

mundiais em sua última edição,

sendo 62 da América do Sul. Os

dados da pesquisa revelam que

nos países emergentes o mercado

para treinamentos e capacitações

em modelos está mais aquecido.

Enquanto na América do Norte

38% das empresas procuram

participar de conferências em

gestão de processos, na Europa,

apenas 33% buscam capacitação.

Já 49% das empresas na

América Latina participam de

conferência e seminários em

gestão de processos.

A perspectiva é de aquecimento

contínuo deste mercado. Das

empresas pesquisadas pela

BPTrends, 255 responderam que

querem aumentar os

investimentos em treinamento e

capacitação no campo da gestão

de processos no proximo ano.

“Nos últimos anos tem sido

grande a demanda nesse campo”,

afirma Rafael Paim, sócio

fundador da Enjourney

Consultoria e Capacitação,

vinculada à BPTrends.

TRABALHAR

US$ 280 mi
é quanto uma empresa arrisca, a

cada US$ 1 bilhão investido,

quando não investe nos

funcionários. A média cai para

US$ 20 milhões se a companhia

capacita funcionários

Estudo aponta que, se a empresa investe nos funcionários, os seus projetos têm 14 vezes menos chances de fracassar
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 maio 2013, Finanças, p. 27.




