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Classificar os funcionários segundo o papel que exercem no sucesso da empresa, não de 
acordo com sua função, pode aumentar a eficácia do recrutamento, desenvolvimento e 
utilização de pessoal. 
 
Se as empresas gerenciassem seus ativos financeiros com o mesmo descuido com que 
administram seus ativos humanos, o uso ineficiente de capital seria severamente repreendido 
por acionistas, auditores e agentes reguladores. No entanto, embora todos aceitem que as 
pessoas são cruciais para o sucesso das organizações, muitas empresas são incapazes de 
medir ou gerenciar a contribuição de seus funcionários para o valor corporativo. 
 
Duas grandes barreiras prejudicam uma abordagem mais produtiva ou estratégica do 
recrutamento, desenvolvimento e utilização de funcionários. Primeiro, muitos gerentes relutam 
em categorizar as pessoas, temendo parecer elitistas. Segundo, os departamentos de recursos 
humanos geralmente classificam os indivíduos de acordo com as funções que exercem ou as 
unidades de negócio – os chamados “silos verticais” – em que trabalham, e não segundo a 
importância de suas atribuições ou a experiência ou demais qualidades pessoais necessárias 
para desempenhar seu papel.  
 
Não há nenhum esforço de classificar as pessoas horizontalmente, de acordo com o quanto são 
“cruciais para o negócio”, independentemente das funções que exercem ou das unidades de 
negócio a que pertencem. E, mesmo quando uma empresa decide considerar a contribuição de 
seus funcionários ao sucesso da organização, quase sempre a iniciativa se restringe a uma 
discussão do desempenho individual; nunca se torna uma consideração dos parâmetros 
organizacionais de sucesso. 
 
Acreditamos que as empresas precisam compreender muito melhor o valor estratégico dos 
funcionários – isso é crítico para o sucesso no mercado mundial. O crescimento e a 
competitividade da empresa no futuro dependem mais do que nunca da capacidade de atrair 
trabalhadores qualificados – um recurso cada vez mais escasso – e de contribuir para que 
trabalhem juntos com eficiência dentro da organização. Uma organização comercial é como 
uma trupe teatral: seu sucesso depende do senso de oportunidade – timing – e de cada 
pessoa desempenhar bem o seu papel, qualquer que seja. 
 
Conseqüentemente, uma abordagem estratégica para gerenciar o valor dos funcionários 
requer, em primeiro lugar, uma definição dos papéis que precisam ser desempenhados no 
“palco” corporativo. Isso significa criar uma taxionomia – descrição – dos cargos existentes na 
empresa que sejam consistentes entre as unidades de negócio, países e funções, e também 
sejam totalmente divorciadas dos indivíduos que ocupam esses cargos. 
 
No que diz respeito à organização, um funcionário deve antes e, acima de tudo, desempenhar 
uma função realizando uma série de tarefas para as quais se requer certo número de 
habilidades. Algumas dessas tarefas são técnicas, outras se referem ao relacionamento de 
cada funcionário com seus colegas de trabalho e com entidades externas. 
 
O caixa de um banco, por exemplo, precisa ser capaz de lidar com transações simples e ser 
amável; um chef tem de ser um bom cozinheiro, atuar como líder de equipe e gozar de 
reputação confiável; espera-se que um piloto comercial saiba conduzir bem um avião e facilite 
a rápida carga e descarga da aeronave; e um operário deve desempenhar uma série de tarefas 
técnicas em conformidade com parâmetros ISO de qualidade. 
 
Depois que os diferentes papéis forem definidos, a administração terá condições de determinar 
a importância de cada um para a capacidade de a empresa criar valor para clientes e 
acionistas. Em termos teatrais, equivale a determinar quais são os papéis principais, que terão 
mais destaque na divulgação da peça, e quais serão representados por atores coadjuvantes. 
 



Alguns cargos têm um impacto sobre o valor da organização maior que o de outros (veja 
Quadro 1) e o desempenho financeiro ou a reputação da empresa correm grave risco caso 
essas tarefas não sejam bem realizadas. Em alguns casos - embora não em todos - a 
remuneração desses cargos é maior. Outros papéis possuem um forte impacto sobre os 
custos, pois seu bom desempenho exige muito treinamento, desenvolvimento e habilidades 
complexas. Esses papéis quase sempre recebem os maiores salários da organização. 
 
Com base nisso, podemos classificar os papéis de uma organização em quatro amplos 
segmentos. Em cada um deles, a gestão do talento requer uma abordagem distinta e 
diferente:  

• Criadores. Concebem e implementam a proposta de valor ou modelo de negócio 
específico da organização. Incluem os altos executivos e o desenhista de uma casa de 
moda. São recursos escassos, cujas habilidades levam muito tempo para adquirir e são 
dispendiosas para desenvolver e manter.  

• Embaixadores. Representam a face pública da organização e são responsáveis pela 
experiência do cliente. Incluem, entre outras, as posições de caixa de banco, caixa de 
supermercado, enfermeiros e técnicos de instalação. Na maioria dos casos, esses 
trabalhadores são facilmente substituíveis e suas habilidades não precisam ser 
particularmente sofisticadas; porém, se não realizarem bem seu trabalho, a empresa 
pode ser bastante prejudicada.  

• Artesãos. Asseguram a qualidade, a viabilidade e a adequação custo/benefício de uma 
organização – os ingredientes essenciais para a execução impecável de uma estratégia 
de negócio. São os engenheiros de projeto de uma empresa de alta tecnologia, o 
“nariz” de uma marca de perfumes, o whisky blender de uma destilaria e o auditor de 
uma empresa de contabilidade.  

• Impulsores. Mantêm o negócio funcionando. São os operadores da linha de 
montagem, os agentes de back-office e os assistentes administrativos. Embora não 
sejam nem cruciais para o sucesso de um empreendimento nem difíceis de contratar, 
constituem a principal categoria de capital humano na maioria das empresas e, se 
forem mal gerenciados, podem comprometer as operações e a qualidade.  

 



 
 
Em nosso sistema, as diferenças entre esses quatro segmentos são expressas em termos de 
valorização do talento. Isto é, atributos como conhecimento, experiência, habilidade e aptidão 
para interagir com pessoas – e não em termos de estruturas organizacionais (como unidades 
de negócio) ou de gestão de recursos humanos (como idade, grau de instrução, tempo de 
serviço ou remuneração). Esse conceito de gestão estratégica do valor dos funcionários leva as 
maneiras de lidar com os recursos humanos para um novo patamar. 
 
Em termos conceituais, os processos gerenciais básicos – recrutamento, desenvolvimento e 
treinamento, remuneração, retenção e exoneração – são idênticos para os quatro segmentos 
de funcionários. Entretanto, como cada segmento difere em termos da sua importância para o 
sucesso da organização, as ferramentas práticas usadas para aplicar tais processos também 
serão diferentes. Vejamos o caso do recrutamento, por exemplo. Dependendo do modelo de 
negócio e dos planos operacionais da empresa, os funcionários de certos segmentos 
(“criadores” e “embaixadores”, por exemplo) geralmente são contratados e treinados como 
parte do quadro de pessoal permanente da empresa.  
 
Em outras situações, porém, “artesãos”, “impulsores” e, às vezes, até mesmo “criadores” são 
menos integrados estruturalmente (embora não organizacionalmente) à organização. Ou seja, 
são admitidos como funcionários temporários, ou são contratados através de uma agência de 
empregos, ou passam a trabalhar como consultores autônomos. 
 
Depois que as pessoas certas são encaminhadas para os papéis certos, elas precisam ser 
gerenciadas de maneiras diferentes, em conformidade com seus respectivos papéis. Por 
exemplo, consideremos dois gerentes de treinamento, Lúcia e Mauro. Lúcia é extremamente 
profissional e seus esforços de treinamento são quase sempre bem-sucedidos; ela é uma 
“artesã”. Mauro, por outro lado, é mais criativo e espera-se dele que não só treine funcionários 
mas também melhore a qualidade do material de ensino. Seu salário é maior que o de Lúcia; 



ele foi contratado por meio de um headhunter [caçador de talentos] e sabe que dependem 
dele para ampliar os limites da organização de treinamento. Mauro é um “criador”. O título do 
cargo de ambos é o mesmo e, no geral, dos dois realizam o mesmo trabalho. Mas Lúcia e 
Mauro pertencem a categorias distintas no que diz respeito a sua importância e crucialidade 
para a organização – e, portanto, seus salários, avaliações e promoções devem ser tratados de 
maneira diferente. 
 
Lidar com funcionários dessa maneira pode ser um ato complexo de equilibrismo para a 
administração. Mas é exatamente o que todo gerente já faz – ou deveria fazer – todos os dias. 
Por exemplo, o diretor de um teatro lírico tem de lidar continuamente com inúmeros 
segmentos distintos de pessoas: a diva, o regente, o diretor de elenco, o próprio elenco, o 
barman, o caixa da bilheteria. Para tanto, recorre, de modo relativamente instintivo, a diversas 
técnicas de recrutamento, princípios de remuneração e abordagens motivacionais. 
 
No entanto, em muitos casos, as próprias regras e procedimentos da organização podem ser 
um obstáculo a esse tipo de segmentação e um fator de “nivelação” dos papéis de cada 
pessoa. Essa tendência é uma perigosa desvantagem que torna impossível medir o valor dos 
funcionários e, em última análise, competir com sucesso no mercado global. 
 
Disponível em: <http://www.hsm.com.br>. Acesso em 6 fev. 2007 

 


