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A capacitação dos colaboradores é o principal desafio a ser enfrentado pelos gestores da área de 
recursos humanos, segundo a pesquisa Tendências em Gestão de Pessoas, realizada junto a 60 
empresas líderes de 12 setores de atividade pela Westin Consulting, entre elas a Fiat, Peugeot, 
BankBoston, HSBC, Pfizer, Petrobras e Xerox. Essas empresas incentivam a educação contínua e 
subsidiam, em média, 54% dos custos de programas de especialização - o MBA entre eles -, e de 
cursos de formação superior. As universidades corporativas e os centros de formação também 
desempenham papel relevante nesse processo para 50% das entrevistadas.  
 
As empresas têm consciência de que o capital humano é hoje o grande diferencial para se 
destacar no mercado, afirma Fernando Luís Dias, economista com especialização em gestão de 
pessoas e consultor da Westin responsável pela coordenação da pesquisa, que será apresentada 
no 2º Fórum Líder RH. O encontro, que vai até a próxima quarta-feira, foi aberto no domingo em 
São Paulo, com a apresentação da peça "Estilos de liderança de Leonardo Da Vinci e Maquiavel", 
com Tadeu Di Pyetro, texto e direção de Miguel Ângelo Filliage e Tadeu Di Pyetro.  
 
"O investimento no desenvolvimento profissional atende tanto ao interesse das empresas quanto 
ao dos funcionários. Esses também estão preocupados em se qualificar porque o nível de 
exigência do mercado é muito grande. E as empresas têm investido muitos recursos nessa área 
para atender as necessidades de aprimorar sua força de trabalho", explica.  
 
O aumento do grau de satisfação dos colaboradores é a segunda prioridade da política de RH para 
30% das empresas entrevistadas, segundo o consultor. Uma das práticas usadas por todas as que 
participaram da pesquisa é a remuneração variável, que chega a representar 22% dos ganhos dos 
executivos e 13% nos demais cargos. No caso dos executivos, predominam os bônus (56%) e as 
stock options (45%).  
 
A modalidade de pagamento que transforma o funcionário em parceiro na busca por resultados 
não é, contudo, a única forma de manter o empregado satisfeito. "Existem formas de 
remuneração não-financeira que passam pelo reconhecimento de seu trabalho tanto para o 
público interno como para o externo", afirma Dias.  
 
Até mesmo o orgulho que o funcionário sente por sua empresa pesa no grau de satisfação. "Ter 
uma boa marca e ser uma empresa ética, que respeita o meio ambiente e tem iniciativas de 
responsabilidade social, têm grande peso no comprometimento pessoal com o trabalho em uma 
organização."  
 
A comunicação e disseminação da estratégia da empresa a todos os funcionários e os programas 
de qualidade de vida foram consideradas ações importantes a serem privilegiadas pela área de RH 
para 70% das entrevistadas. Para Dias, liderança é fundamental para que a estratégia seja levada 
a todos os níveis da empresa.  
 
O papel da liderança e as diferentes maneiras de exercê-la é um dos temas das 24 palestras do 
Fórum Líder RH. O evento está dividido em três segmentos: o RH na visão da alta direção da 
empresa, o RH na visão do financeiro (e como os executivos medem o retorno do investimento 
em pessoas) e a relação consultorias/empresas.  
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