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Os empregados de uma compa-
nhia são um ativo estratégico
para qualquer organização.
E cada vez mais. Em mer-

cados onde a concorrência é crescente,
os resultados dependem cada vez mais
do compromisso e do esforço dos em-
pregados para sua companhia. O esforço
de um funcionário para caminhar um
quilômetro extra, prestar um serviço de
melhor qualidade ou terminar melhor
sua tarefa, se está transformando num
diferencial competitivo com resultados
claros na linha final. É o conceito de

compromisso do empregado e uma das
principais conclusões que a consultora
global em recursos humanos Hewitt e
a AméricaEconomia obtiveram nesta
nova edição dos Melhores Empregadores
da América Latina, um profundo estudo
em que se analisam as novas tendências
na gestão de RH e se reconhecem aque-
las empresas que se destacam sobre as
demais.

Nesta edição e diferentemente das
anteriores, a equipe julgadora do estudo
decidiu classificar os ganhadores confor-
me o tamanho da empresas - pequenas,

médias e grandes. O principal motivo da
mudança foram as diferenças de comple-
xidade organizacional e na gestão entre
elas. O ranking de pequenas empresas
foi liderado pelo hotel argentino She-
raton Internacional Iguazú Resort, e o
das médias, pela rede salvadorenha de
farmácias Grupo San Nicolás, enquanto
o das grandes empresas foi vencido pelo
Atlântica Hotels. Não surpreende que se-
jam três empresas de serviços que liderem
nas três categorias, pois são justamente
elas as que mais ganham ao ter um em-
pregado motivado e comprometido. O
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que surpreende no ranking deste ano é a
menor participação de empresas latino-
americanas. Somente seis empresas da
região aparecem entre as 30 destacadas.
O restante são subsidiárias de empresas
multinacionais ou parte da operação
do sistema de um grupo estrangeiro,
como as seis empresas vinculadas ao
McDonald's que aparecem em diferentes
posições do ranking.

Além do nome das empresas ganhado-
ras, o estudo revela diferentes tendências
que são comuns às 30 empresas ganhado-
ras. São as políticas de RH seguidas pelos
melhores empregadores da região e que
claramente os diferencia do restante das
empresas que participaram do estudo. Os
mais destacados são os seguintes:

1. Liderança inspiradora
A liderança efetiva é uma habilidade-
chave dos Melhores Empregadores e
um catalisador do compromisso dos
empregados. Nas empresas mais bem
qualificadas, os líderes experimentam

alto controle e autonomia para dirigir o
negócio. Podem dar aos seus empregados
recompensas concretas e oportunidades
de treinamento para alcançar suas metas.
Demonstram conhecimento de seu negó-
cio e desenvolvem um estilo de comu-
nicação aberto e honesto. Não guardam
segredos: a estratégia do negócio, como
a informação financeira, é comunicada
abertamente, e são capazes de articular a
visão e alinhar a empresa para trabalhar
para um objetivo comum. Além disso, a
colaboração e o trabalho em equipe são
incentivados em toda a organização.

Nos Melhores Empregadores, os líderes
dedicam mais tempo para conversar com
seus empregados que o restante. Setenta e
sete por cento dos presidentes-executivos
ou CEOs das melhores empregadoras
consultam a todos amplamente antes de
implementar mudanças na organização,
comparados com 59% no restante. Essa
maior visibilidade e acessibilidade dos
líderes ajudam a gerar confiança entre
os trabalhadores.

Tampouco é surpresa que os líderes
dos Melhores Empregadores ocupam
parte de seu tempo em fazer talentos
crescerem e desenvolver futuros líderes:
90% das empresas catalogadas entre as
melhores têm processos formais para
gerar líderes; 79% têm planos definidos
de sucessão; e 86% consideram como de
alta prioridade os processo de avaliação
de talentos. Noventa por cento dos CEOs
dos Melhores Empregadores garantem
que sua organização investe o suficiente
para formar a próxima geração de líde-
res; no restante, essa proporção alcança
apenas 64%.

2. O empregado como um
ativo-chave

Os altos executivos dos Melhores
Empregadores acreditam que seus atuais
desafios e os futuros estão estreitamente
vinculados a temas de capital humano
como cultura, liderança e rendimento.
Os líderes reconhecem que a aquisição
e retenção de talento, juntamente com
uma maior motivação dos emprega-
dos, são fundamentais para o sucesso.
Noventa e sete por cento dos diretores-
presidentes dos Melhores Empregadores
indicaram que sua maior prioridade para
o ano que vem é manter uma força de
trabalho comprometida e motivada. Os
trabalhadores dos Melhores Emprega-
dores se sentem valorizados e tratados
com respeito.

A gestão do rendimento é um aspecto
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crítico dessa dinâmica empregado-em- forma, os empregados sabem quais são to, desenvolvimento de funcionários
pregador. Os Melhores Empregadores seus pontos fortes e se estão progredindo de alto potencial e oferecendo novas e
mantêm altos padrões de rendimento e em direção a suas metas. Os Melhores variadas facetas para o desenvolvimento
aplaudem, reconhecem e entregam va- Empregadores, além disso, investem de carreira,
lioso feedback durante todo o ano. Dessa mais tempo e recursos em treinamen-
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3. Desenvolvimento de carreira
e aprendizagem
Os empregados se sentem motivados
e comprometidos quando aprendem e
crescem. No atual mercado de traba-
lho, os funcionários valorizam muito
a aprendizagem e as oportunidades
de avançar. Isso os Melhores Empre-
gadores têm claro, pois são empresas
que administram a motivação de seus
empregados durante todo seu ciclo de
vida, de forma a gerar compromisso com
a empresa durante toda a carreira. Os
gerentes dos Melhores Empregadores
identificam e desenvolvem os talentos
de sua empresa e os incentivam a render
o máximo provendo feedback e incen-
tivos adequados.

A valorização do talento e os planos
de sucessão são componentes-chave de
uma carreira sólida e uma estratégia
de desenvolvimento de liderança. Os
Melhores Empregadores estabelecem
metas de desenvolvimento para seus
empregados e lhes oferecem muito
tempo e oportunidades para o desen-
volvimento de carreira. Os funcioná-
rios dos melhores empregadores estão
sempre informados das oportunidades
que estão disponíveis para eles e de
suas qualificações para conseguir seus
objetivos de carreira.

4. Foco e clareza em metas e
estratégias

Os altos executivos dos Melhores
Empregadores focam no que é impor-
tante e comunicam claramente o foco
dos objetivos e estratégias da empresa.
Os processos são claros e alinhados às
estratégias, que são conhecidas pelos
empregados. Estes entendem a relação
entre estratégia e seu trabalho, bem co-
mo sabem quem é o responsável pelos
diferentes aspectos da organização.

Os empregados sentem que há con-
sistência nas decisões da alta direção da
empresa e na missão e valores da com-
panhia. Além disso, as metas individuais
são bem articuladas. Os empregados são
incentivados a render sua maior capa-
cidade e se lhes entrega o treinamento
necessário para serem bem-sucedidos.
Nada menos que 100% dos diretores-



presidentes dos melhores empregadores
afirmam que seus funcionários têm uma
minuciosa compreensão das estratégias
e metas da companhia, frente a 61 % do
restante.

O RH desempenha um papel crítico
no alinhamento das pessoas, seus pro-
gramas e práticas com as estratégias do
negócio, o que garante urna execução
efetiva. Os programas de RH dos Melhores

Empregadores entregam as ferramentas
que o negócio necessita para alcançar os
resultados desejados ao atrair, reter de-
senvolver e compensar seus empregados
competitivamente. Cem por cento dos
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A VOZ DO JÚRI
Durante 12 horas seguidas, um júri independente, constituído por líderes empresariais
e acadêmicos especializados em RH, revisou os resultados da informação recolhida
para determinar a lista final das empresas a través de um processo cego: os jurados
analisaram as companhias a partir da informação dos estudos, sem saber de qual se
tratava. Seus nomes só foram revelados quando a seleção final foi concluída. A seguir,
algumas de suas conclusões ao terminar a análise:

"Os pontos mais fracos são alinhamento e comunicação. Pro-
vavelmente a equipe geral e o diretor-presidente entendem bem
para onde vai a empresa, muitas vezes falham em comunicar
isso aos empregados, e por isso não podem garantir um alin-
hamento nas práticas de RH."
Francia Báez, VP de RH da Visa para a América Latina

"Antes se competia por recursos e por capital. Hoje ambos são
commodities. A diferença entre a tecnologia e a inovação é o
talento. As empresas, na medida em que se dão conta que o
fator diferencial é o talento, entendem que têm de investir em
talento, como atraí-lo e como retê-lo."
José Luís Roces, acadêmico do ITBA, Argentina

"Não se está inovando muito nos processos de RH, há uma
volta ao básico: se busca aplicar bem os processos de sempre
como o reconhecimento, a compensação e as possibilidades
de promoção. E para as empresas é melhor aplicar bem esses
processos que inovar."
Alberto Armstrong, acadêmico da PUC, Chile

"Há um grande esforço nas empresas para aperfeiçoar suas po-
líticas de recursos humanos. Em todas elas há fatores comuns: a
preocupação do pessoal, seu desenvolvimento, o compromisso
com a empresa, o que chamamos de engagement. Mas ainda
há muito o que melhorar"
Jaime Limón, diretor corporativo da Dinamys, México

METODOLOGIA
O estudo dos Melhores Empregadores da América Latina é o reconhecimento aos principais empregadores da
região por meio de entrevistas com empregados, CEOs e profissionais de RH. Foi realizado numa parceria entre
a Hewitt Associates, consultoria global especializada em Recursos Humanos, e a AméricaEconomia. Todos os
participantes entregaram os seguintes documentos:
Questionário para o CEO ou principal executivo responsável pela estratégia e prioridades de negócio, informação
sobre a organização, efetividade dos programas de recursos humanos, e sobre governança corporativa,
inventário de práticas de gestão de pessoas da Hewitt - ferramenta proprietária para que as empresas en-
tendam as práticas relacionadas com recrutamento, orientação, administração de pessoas, desenvolvimento,
liderança, comunicação, recompensa, reconhecimento, inovação, benefícios e outros fatores relacionados com
o ambiente de trabalho.
Pesquisa de engagement da Hewitt - pesquisa distribuída entre uma amostra aleatória de empregados em cada
uma das empresas participantes com perguntas sobre importantes aspectos da relação dos empregados com
sua companhia.
Um júri independente, constituído por líderes empresariais, profissionais de RH e acadêmicos revisou os resul-
tados da informação recolhida para determinar a lista final. A seleção dos Melhores Empregadores foi realizada
através de um processo cego em que os nomes das companhias não foram informados aos jurados até que a
seleção final fosse determinada.
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diretores-presidentes dos Melhores Em-
pregadores acreditam que as recompensas
financeiras ajudam a sua organização a
conseguir os resultados desejados, frente
aos 76% no restante.

5. Diversidade e equilíbrio entre
trabalho e família

Criar um ambiente de trabalho que
adote a diversidade é uma tendência
crescente na América Latina. Os em-
pregados valorizam sentir que seus
gerentes e colegas respeitam sua indivi-
dualidade e aceitam seus compromissos
e responsabilidades individuais. Os tra-
balhadores dos Melhores Empregadores

estão mais propensos a confiarem que
seu empregador tomará a decisão apro-
priada num tema de tratamento justo.
Os Melhores Empregadores permitem
que os funcionários tenham uma carga
horária flexível, enquanto 86% fornecem
um celular pago pela companhia para a
alta e média gerência. •
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Text Box
Fonte: América Economia, n.331, 24 out. 2006, p.46-54.




