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O alarme não pára de soar nas empresas, em especial nas pequenas e médias. Hoje, os 
investimentos em remuneração, benefícios e treinamento não têm o poder de reter talentos e a 
responsabilidade acaba sendo atribuída à área de Recursos Humanos.  
 
Alguns problemas que identificamos, com base em nosso estudo de práticas em RH - 
Benchmarking de Gestão de Capital Humano, passam por questões estruturais e de processos de 
RH.  
 
Segundo a pesquisa da Deloitte, existe uma tendência em priorizar alguns sistemas de RH em 
detrimento de outros, quando todos são igualmente importantes e sinérgicos para a retenção de 
pessoas. Muita ênfase tem sido dada às estratégias de remuneração como se fosse o único fator 
de retenção das pessoas, quando inúmeras pesquisas nacionais e internacionais não evidenciam 
esse fato.  
 
O estudo mostra ainda que não se utilizam indicadores de desempenho para gerenciar 
efetivamente a qualidade dos processos de RH. Indicadores mensuráveis existentes, como horas 
de treinamento, não contribuem para uma avaliação da sua efetividade.  
 
Outros dados demonstram a predominância de atividades e o perfil operacional no RH. O próprio 
status da área de RH, muitas vezes no nível de uma gerência, indica uma menor importância 
estratégica.  
 
É preciso repensar os processos de RH, principalmente em um cenário de alta competição de 
pessoas, impulsionado pela abertura de mercado, ingresso em novos negócios e processos de 
privatização.  
 
Um dos erros mais comuns é acreditar que todos na empresa são alvo de retenção, quando 
possivelmente apenas grupos específicos são merecedores desse esforço adicional.  
 
Entendemos que o mercado, mais do que tudo, determina o movimento dos empregados e que 
estancar esse movimento de evasão seria utópico. Um passo necessário é identificar quais 
pessoas são imprescindíveis no curto e médio prazos e quais absolutamente não são. Após esse 
mapeamento, entram múltiplas e diferentes estratégias que passam pelos sistemas e processos 
de RH.  
 
Sistemas de remuneração combinados (fixo e variável de curto e longo prazos) podem se tornar 
uma poderosa arma contra a evasão de pessoas-chave. Mas eles não irão funcionar no longo 
prazo. Uma estratégia de remuneração hoje será adotada pelo concorrente amanhã, assim como 
sempre existirá uma empresa disposta a pagar mais do que a sua por um determinado 
profissional.  
 
Seria bem mais eficaz se o foco mudasse para o entendimento e atendimento das necessidades 
específicas das pessoas que precisamos reter. A customização de algumas estratégias não trará 
prejuízos para a integridade dos sistemas de RH. Outros processos de RH que têm impacto direto 
na retenção são o recrutamento e a seleção. Muitas empresas acabam selecionando profissionais 
difíceis de reter. Se isso está em um nível consciente nas organizações, o importante é que esse 
capital de conhecimento seja disseminado, a fim de minimizar essa dependência.  
 
Já que não existem soluções mágicas, recomendamos que sejam analisados os três grandes 
aspectos de gestão com relação a RH, que chamaremos de "Fit", "Cost" e "Value".  
 



O "Fit" significa entender o alinhamento das práticas e das políticas de gestão de capital humano 
com a estratégia de negócio da empresa, bem como sua coerência e consistência técnica. A idéia 
é entender os direcionadores (curto, médio e longo prazos) da empresa e do seu mercado 
competidor de negócio e de pessoal e formar cenários, em que os sistemas de RH estarão 
inseridos em perspectivas de curto prazo, de transição e ideais de longo prazo. O "Cost" 
representa o custo envolvido nos processos e nas práticas de capital humano e podemos medi-lo 
através de pesquisas das melhores práticas de custos por processo. O "Value" capta o valor 
percebido, pelas pessoas da organização, das práticas e políticas de capital humano. Dessa forma, 
os esforços do RH poderão ser maximizados se os três componentes forem combinados entre si e 
equilibrados.  
 
Por fim, reter pessoas não deveria ser um objetivo em si mesmo, e sim uma conseqüência de 
uma boa gestão. Existem inúmeras variáveis não controladas pela área de RH. Contudo, cabe a 
esses profissionais estarem atentos aos movimentos de mercado, serem proativos nas ações, 
montarem estratégias e redesenhá-las permanentemente como política de gestão.  
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