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É cada vez maior o número de empresas que investe na gestão de pessoal para obter vantagem 
competitiva. Mas, para isso acontecer, alguns itens têm que ser cumpridos, como agilidade para 
adaptação ao mercado e existência de processos de comunicação eficazes e transparentes. 
Clareza sobre as reais oportunidades de desenvolvimento dentro da empresa, reconhecimento por 
desempenho e um ambiente de motivação e valorização também são importantes para as 
companhias que desejam investir em seus recursos humanos. 
 
A conclusão é de estudo realizado pelo Hay Group do Brasil - organização voltada para a aplicação 
de práticas e metodologias de RH eficazes. De acordo com o consultor Marcos Piccini, coordenador 
da pesquisa, as 35 companhias com melhor gestão de capital humano apresentaram margem de 
lucro líquida 38% superior à média e rentabilidade de patrimônio líquido 25% superior em 
comparação com os resultados das demais. O estudo foi realizado no início do ano, com 185 
empresas voluntárias. 
 
- Estes percentuais mostram que investir na gestão de pessoas é um bom negócio para as 
empresas. Hoje, estamos vivendo uma nova onda de vantagem competitiva e, sendo assim, 
diferenciam-se as organizações capazes de colocar em prática o conceito de atrair e reter 
talentos. É uma condição de sobrevivência conseguir produtividade, qualidade e satisfação dos 
clientes por meio das pessoas - afirma Piccini. 
 
Apontada como uma das melhores empresas em gestão de pessoal, o Bradesco desenvolve uma 
política de valorização do funcionário. Segundo a metodologia, o entusiasmo, a confiança e a 
satisfação do quadro de pessoal são aspectos fundamentais. Acredita-se que a motivação leva a 
uma melhor produção.  
 
De acordo com José Luiz Rodrigues Bueno, diretor de Recursos Humanos do banco, a importância 
de uma gestão voltada para a qualidade de pessoal pode ser vista por meio das conquistas que o 
Bradesco vem alcançando. "Os resultados têm sido positivos e, no último trimestre, apresentamos 
o maior crescimento em lucro do Brasil. Isso certamente vem do desempenho do quadro de 
funcionários", garante. 
 
Crescimento e treinamento 
constante no Bradesco  
A política adotada pelo Bradesco inclui a oportunidade de crescimento dentro da empresa. 
Começar a carreira no banco significa ter a chance de chegar a postos de diretoria. Além disso, o 
treinamento de pessoal é constante. "A cada ano, investimos cerca de R$ 56 milhões em 
programas de capacitação", diz Bueno. 
 
Para manter o contato direto entre os setores, o diretor de RH destaca que há um informativo 
diário, onde aparecem os comunicados oficiais do banco, além das reuniões periódicas da 
presidência com as gerências estaduais, onde são expostos os objetivos e rumos da empresa e há 
espaço para opiniões e críticas. "Os funcionários também podem opinar via telefone ou pelo 
serviço chamado Alô Bradesco, voltado para comunicação com a diretoria. Apesar do tamanho do 
banco, as ações são adotadas com agilidade", ressalta Bueno.  
 
A rapidez na tomada de decisões e adaptação ao mercado foram características detectadas nas 
empresas que se destacaram pela excelência em gestão. Atividades integradas entre os setores 
da empresa, desenvolvimento de processos de comunicação eficazes, transparentes e 
multilaterais e a gestão de reconhecimento por desempenho também foram destacadas no 
estudo. 
 



Piccini explica que é fundamental que as empresas sejam ágeis e que trabalhem de forma 
integrada, já que os setores precisam caminhar alinhados. No que diz respeito à comunicação, as 
melhores empresas são as que oferecem mais oportunidades para que as pessoas apresentem 
suas sugestões e discutam metas com os gestores. 
 
- Outros diferenciais observados foram a maior clareza sobre as reais capacidades de 
desenvolvimento dentro da empresa, com critérios bem estabelecidos, e a alta motivação e 
valorização dos profissionais, além da preocupação com a qualidade de vida dos colaboradores, 
por meio de atividades ou programas específicos - acrescentou Piccini, alertando que muitas 
empresas buscam criar o ambiente ideal, mas não têm conseguido resultados efetivos, muitas 
vezes por falta de diálogo e da capacidade de ouvir. 
 
A Tupy Fundições, empresa de Santa Catarina voltada para a produção de peças para o setor 
automotivo, também foi apontada com uma das melhores em gestão de pessoal. Rogério 
Nogueira, diretor executivo da companhia, associa a lucratividade da empresa à qualidade das 
pessoas que nela trabalham.  
 
Ele explica que a estrutura de Recursos Humanos é descentralizada. Desta forma, há grupos de 
consultores alocados nos diversos segmentos da fábrica, desenvolvendo programas específicos 
com as necessidades de cada área. 
 
- Outro benefício do programa de gestão é o empreendedorismo interno, ou seja, os funcionários 
estão alinhados e se envolvem com a empresa. Trazem sugestões e trabalham idéias para a 
melhoria contínua da Tupy, são participativos e comprometidos. Este espírito de engajamento 
proporciona a motivação no trabalho - afirma Nogueira.  
 
A manutenção deste nível de satisfação foi percebida também quando a empresa passou por 
dificuldades financeiras, em 2002. Nogueira diz que a situação da Tupy aproximou a equipe 
gerencial da operacional, em um esforço coletivo para a solução do problema. "A empresa tem 
uma afinidade muito grande com a comunidade, os colaboradores se orgulham de trabalhar aqui e 
existe uma contribuição real. Há uma relação direta da boa gestão com o impacto da companhia", 
destaca. 
 
Funcionário é a chave para a competitividade CLARISSA OLIVEIRA/AE 
 
A capacidade de uma empresa de gerenciar pessoas pode ser a chave para assegurar sua 
competitividade no mercado, na avaliação do ex-diretor de desenvolvimento de pessoas do Banco 
Itaú José Valério Macucci, que também esteve à frente da área de Recursos Humanos na 
consultoria PriceWaterhouseCoopers.  
 
Tomando como exemplo empresas como Brahma, Embraer, Pão de Açúcar, Petrobras e o próprio 
Itaú, Macuccio argumenta que este pode ser um fator determinante para o sucesso de uma 
estratégia de negócios, o fortalecimento da cultura corporativa ou ainda o surgimento de 
lideranças capazes de guiar esta organização em meio às transformações do mercado.  
 
O executivo, que participou na última semana da primeira edição do ciclo de palestras AE Gestão 
& Carreiras, promovido pela Agência Estado e pelo Ibmec, defende que todos esses elementos 
estão diretamente relacionados às pessoas que compõem a força de trabalho. "São as pessoas 
que determinam a estratégia e a cultura de uma empresa e que se tornam líderes. Se uma 
organização for eficaz em administrar essas pessoas, ela passa a ter muito mais chances de 
atingir seus objetivos", afirma o executivo, que atualmente leciona nos cursos de graduação e 
pós-graduação do Ibmec em São Paulo. 
 
 



- No mundo corporativo de hoje, esta talvez esta seja uma das únicas formas de atingir uma 
vantagem competitiva significativa - diz Macucci. Segundo ele, muitos dos exemplos de sucesso 
do setor corporativo brasileiro conseguiram se diferenciar de seus competidores graças a uma 
integração eficiente entre planejamento estratégico, cultura e liderança, com base em uma gestão 
eficiente dos recursos humanos. 
 
De acordo com o executivo, as fabricantes de cerveja Antarctica e Brahma, por exemplo, dividiam 
o mercado com cerca de 40% de participação cada, há pouco mais de dez anos. No entanto, a 
fusão que deu origem à AmBev, em 1999, resultou em uma companhia composta em 95% pela 
Brahma e apenas 5% por sua antiga rival. Da mesma forma, Macucci afirma que o Grupo Pão de 
Açúcar chegou a ter sua posição ameaçada pela rede francesa Carrefour nos anos 90. Hoje, por 
outro lado, o grupo brasileiro tornou-se referência no mercado varejista.  
 
Já a Petrobras e a Embraer, continua, foram capazes de se transformar em exemplos de gestão 
corporativa mesmo tendo herdado os vestígios de uma estrutura estatal. Macucci insiste que, 
apesar dos benefícios envolvidos em uma gestão eficiente de pessoas, nem sempre as empresas 
conseguem perceber o impacto dessa estratégia no desenvolvimento de um negócio. O setor 
bancário, ele lembra, levou anos para perceber que a chave para disputar a clientela estava em 
treinar funcionários e oferecer um tratamento diferenciado e não em renovar a carteira de 
produtos. "O que as empresas de hoje precisam se perguntar é se estão sendo capazes de atrair, 
desenvolver, motivar e reter pessoas com as atitudes adequadas." 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 abr. 2005, Gerência, p. B9 


