
Orientado às metas 
 
Tecnologia da informação ajuda funcionários a estabelecer e atingir metas individuais e 
profissionais  
 
Em junho, 15 mil funcionários da Seagate Technology receberão análises de seu desempenho 
anual, as quais, pela primeira vez, pesarão na avaliação de suas metas profissionais. A fabricante 
de discos rígidos solicitou à sua força de trabalho que levasse em conta as cinco principais metas 
do CEO, Steve Luczo, para a companhia antes de apresentar suas próprias. Os objetivos e as 
metas pessoais que resultaram disso – de todos os 56 mil colaboradores - podem ser acessados 
online por qualquer empregado da companhia.  
 
Parece um pesadelo do gerenciamento de dados? “Parece, mas não é”, afirma Karen Hanlon, vice-
presidente de recursos humanos da Seagate. E isso graças a um software da Performaworks que 
deixa as informações acessíveis ao uso. O processo todo começou no ano passado, quando Luczo 
digitou seus objetivos no portal corporativo. Nas semanas que se seguiram, executivos seniores, 
gerentes e outros profissionais da companhia entraram no sistema, leram as metas estabelecidas 
por seus superiores e digitaram as suas próprias.  
 
Esse é um processo contínuo. A cada trimestre, os executivos trabalham com os colaboradores na 
atualização das metas e cada uma das seções ensina como desenvolver e alinhá-las com os 
objetivos da companhia. Através de uma série de cliques do mouse, um empregado pode ver 
todos os objetivos que ficam entre seus próprios e os de Luczo, que começaram a cadeia. Os 
lembretes online alertam os empregados de coisas como as datas próximas para atingir as metas, 
e funções de workflow deixam os gerentes transferirem metas de um trabalhador a outros que 
possam se beneficiar dos mesmos objetivos. Na hora da avaliação, o software dá uma nota para 
cada um dos empregados baseando-se no sucesso ou não de suas metas e em outros 
comportamentos. Essa nota é alimentada em um sistema de compensação interno que ajuda a 
determinar os bônus e aumentos por mérito. O sistema também se liga ao aplicativo de recursos 
humanos Oracle HR, que gerencia os dados gerais de empregados.  
 
Em tempos difíceis, as companhias devem fazer mais do que simplesmente desenvolver 
estratégias ambiciosas. Elas devem também - imagine – executar e levar adiante suas grandes 
idéias. Como a Seagate, outras empresas estão tentando fazer um melhor trabalho ao alinhar os 
esforços de seus empregados aos principais objetivos comerciais.  
 
Para as corporações com dezenas de milhares de empregados em todo o mundo, essa é uma 
tarefa hercúlea. “Ser competitivo cinco anos atrás era muito menos desafiador do que hoje e, 
provavelmente, tudo será mais desafiador nos próximos cinco anos”, diz Hanlon. “Temos de ser 
capazes de comunicar nossas prioridades aos empregados mais rapidamente e sermos capazes de 
fazer mudanças com maior agilidade.”  
 
É difícil ver os empregados ficarem excitados com um sistema de alinhamento automatizado. 
Afinal, a idéia de um software que coleta, categoriza, distribui, calcula e mantém os funcionários 
focados em suas metas de carreira não é, bem, um pouco assustadora? “Não, se for feito 
corretamente”, diz Faye Katt, vice-presidente global de RH e consultora corporativa da Baxter 
Healthcare. Há apenas dois anos, a Baxter lançou um sistema de alinhamento automatizado que 
exigiu a participação de quase a metade de sua força de trabalho de 55 mil funcionários.  
 
“Você está dando poder a seus empregados, criando confiança e pedindo que colaborem e se 
orientem pelos resultados?”, pergunta Faye. “Esses são valores compartilhados e assim o sistema 
não se torna orwelliano. Estamos falando de resultados e, se você estiver tratando as pessoas 
com justiça, funciona.” Faye afirma que não avaliou o retorno sobre o investimento do sistema em 
termos de volume de dinheiro. “Mas logo teremos esse valor. De qualquer forma, se sua 
organização está mais focada, você está fazendo a diferença”, completa a executiva.  



 
“Nesse processo todo, a comunicação é peça-chave”, afirma Maria Schafer, analista do Meta 
Group. Ao contrário, as companhias devem mostrar aos empregados que eles são o pilar da 
empresa e que, quanto mais insight tiverem das estratégias corporativas, maiores chances 
existirão para o sucesso da companhia. Na Baxter, o processo começa com as principais 
estratégias da empresa, ou o que chamam de quatros Bês: Best Team, Best Investment, Best 
Partner e Best Citizen. O grupo executivo cria metas específicas em cada categoria – uma meta 
em Best Investment, por exemplo, é, neste ano, o fluxo de caixa entre 1,3 bilhão e 1,5 bilhão de 
dólares, descontados os gastos de capital. Os 150 principais executivos, então, estabelecem as 
próprias metas, que são alinhadas às corporativas e distribuídas aos empregados.  
 
O que isso significa para um empregado que negocia contratos com fabricantes? Ele poderia 
estabelecer a meta de conseguir prazos de pagamentos de 60 dias em certos contratos. Nesse 
meio tempo, um empregado da área de sistemas médicos da Baxter pode não ter nenhuma meta 
relacionada a Best Investments, mas várias em Best Team e Best Citizen. As metas dos 
empregados são coletadas em um sistema de gestão de performance da SoftScape, que se liga ao 
software de RH – da PeopleSoft – da Baxter. Um Website interno ensina como escrever e esboçar 
metas e resultados, e as realizações são alimentadas nos sistemas de compensação e de revisão 
de performance.  
 
Bob Gerber, que gerencia o e-procurement de fornecedores da Baxter e se reporta ao vice-
presidente de compras indiretas, utiliza o processo para gerenciar sua própria carreira, além da de 
quatro pessoas que se reportam diretamente a ele. “O maior valor é a consistência das 
informações de performance”, diz o executivo. “Antigamente, colocaríamos essas informações em 
arquivos e usaríamos uma ou duas vezes ao ano. Esse processo é na verdade uma ferramenta 
que me fornece a oportunidade de entender melhor as expectativas da Baxter em relação a mim e 
a meu grupo.”  
 
O processo de fato exigiu alguns reajustes. “Houve algumas pessoas relutantes com a mudança”, 
diz Gerber. “Mas, para mim e para a maioria das pessoas que trabalham comigo no momento, foi 
um curto período de ajuste.” O executivo acredita que tudo aconteceu da melhor forma possível 
porque grande parte dos empregados da Baxter via o processo como um sinal de que ela estava 
comprometida com sua força de trabalho. A abordagem de alta tecnologia da gestão de 
performance na Seagate e na Baxter não é comum, mas está crescendo. A gestão de desempenho 
do empregado é uma das três prioridades entre os executivos de RH, de acordo com uma 
pesquisa realizada pela AMR Research publicada no mês passado, o que a torna uma prioridade 
maior do que e-learning, portais de auto-serviço de empregados e softwares usados para procura 
de profissionais por empreitada. As iniciativas para os principais sistemas de recrutamento e 
gestão de performance de RH só ficaram um pouco acima da gestão de performance.  
 
Dito isso, os aplicativos de RH não encabeçam a lista das prioridades de TI em muitas companhias 
com o orçamento apertado. “Com a exceção de um punhado delas, não acho que estamos 
próximos do nível de ampla adoção empresarial desse software”, diz Robert Maina, analista 
financeiro da CIBC World Markets. Isso poderia mudar quando os orçamentos se flexibilizarem, diz 
Maria, que prevê que menos de 5% das companhias usam softwares de alinhamento de metas. O 
difícil ambiente empresarial no momento pode guiar o interesse pela tecnologia. “Um fator-chave 
que tem feito muitos de nossos clientes começarem a pensar numa execução estratégica, e fazer 
as pessoas se alinharem a ela, é a estagnação continuada da economia”, diz Paul Schaut, CEO da 
Performaworks. “As companhias se dão conta de que têm de fazer mais com os mesmos recursos, 
ou reduzido até, e ainda devem ultrapassar a concorrência.”  
 
A Seagate, por exemplo, diminuiu sua força de trabalho em 30%, ou 18 mil pessoas, nos dois 
últimos anos. São 27 mil os empregados restantes, mas da maioria deles – principalmente 
aqueles da área de fabricação – não se exige a participação no alinhamento de metas. Para o 
restante, o processo terá um impacto direto nos ganhos salariais: 70% dos prêmios por 



performance se basearão em como os empregados se saíram com as metas, e 30% em como 
agiram para atingi-las.  
 
O software de alinhamento de metas normalmente cai na categoria de gestão de performance de 
empregado e é vendido por vários especialistas nesse mercado. Mas o potencial do mercado não 
está só nos grandões. A PeopleSoft lançou seu primeiro aplicativo de performance de empregado 
dois meses atrás, e ele inclui alinhamento de metas. A implementação pode custar 500 mil 
dólares para uma grande companhia, mais outros 100 mil dólares em taxas de serviço e 
consultoria. O maior risco para os gerentes de TI e os da área comercial é que as pessoas não 
usem o sistema de forma apropriada. Empregados que atrasam o estabelecimento de metas, 
gerentes que não se envolvem e companhias que não dão uma mão podem, todos levar ao 
fracasso.  
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