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durAnTe oS 16 AnoS em 
que Jeff immeLT foi 
Ceo, A Ge mudou rAdi-
CALmenTe Seu mix de  
neGóCioS e eSTrATéGiAS. 

Seu foco — tornar-se uma empresa in-
dustrial verdadeiramente global que, orien-
tada pela tecnologia, ruma para a internet 
das coisas — teve implicações profundas no 
perfil de sua força de trabalho. Atualmente, 
50% dos 300 mil funcionários da GE traba-
lham na companhia há quatro anos ou me-
nos, o que significa que podem não ter as 
redes de contatos pessoais necessárias para 

ser bem-sucedidos e progredir na carreira. 
As habilidades da força de trabalho da GE 
vêm mudando rapidamente, sobretudo em 
virtude de sua transformação, em curso, em 
organização industrial digital que se destaca 
pelos métodos analíticos. A boa notícia é que 
a GE conseguiu atrair milhares de digerati. A 
má noticia é que eles não toleram a burocra-
cia das multinacionais convencionais. Como 
acontece com funcionários jovens em geral, 
eles querem ter o controle da própria carreira 
sem ter de depender somente de seus chefes 
ou do RH para identificar oportunidades e 
descobrir o que é necessário para perseguir 
suas metas profissionais.

Qual a solução para esses desafios?  
A GE espera que sejam suas ferramentas 

analíticas de RH. “Precisamos de uma série 
de tecnologias complementares que pos-
sam assumir uma empresa que está em 180 
países do mundo e torná-la pequena”, co-
menta James Gallman, que até recentemen-
te era o executivo responsável pelo plane-
jamento e análise de pessoas. As tecnolo-
gias a que ele se refere são um conjunto de 
aplicativos de autoatendimento disponível 
para os funcionários, líderes e RH. Todos os 
aplicativos se baseiam num algoritmo gené-
rico de emparelhamento construído pelos 
cientistas de dados do Centro de Pesquisa 
Global da GE, em conjunto com o RH.

Juntamente com a Accenture, American 
Express, Google, IBM, Microsoft e Procter & 
Gamble, a GE está na vanguarda do campo 
emergente da força de trabalho ou pessoas, 
e métodos analíticos, afirma John Hauskne-
cht, professor associado de estudos de re-
cursos humanos da Faculdade de Relações 
Industriais e Trabalhistas da Cornell Univer-
sity. Mostraremos a seguir o uso que a GE 
faz dos métodos analíticos para aumentar 
seus processos centrais de RH.

Planejamento de  
carreira e SuceSSão
A ferramenta para o planejamento de car-
reira e sucessão é atualmente o aplicativo 
mais avançado. Lançado pela GE no início de 
2016, foi significativamente melhorado em 
junho de 2017. O aplicativo está intimamen-
te integrado à plataforma de planejamen-
to e sucessão registrada como propriedade 
da empresa e é usado por pessoas em cargos 
executivos. (Um programa complementar 
para exploração de carreira no portal do fun-
cionário ajuda os assalariados a vislumbrar 
os próximos passos de sua carreira.) Usan-
do dados do histórico dos funcionários e de 
seus relatos sobre a insegurança em relação 
aos empregos nos dias de hoje, o aplicativo 
os ajuda a descobrir potenciais oportunida-
des em toda a empresa, não apenas em sua 
própria unidade de negócios ou região  
geográfica. Muitas empresas postam as va-
gas disponíveis no próprio website, mas nos-
sa ferramenta é diferente, observa Gallman, 
porque ela mostra as vagas que não estão 
abertas para que as pessoas possam ver as 
possibilidades de sua carreira na GE.

Os líderes podem usar essa ferramen-
ta para planejar melhor a sucessão e o coa-
ching de carreiras — identificando candi-
datos não óbvios, por exemplo. “O algorit-
mo ajuda a descobrir grandes talentos para 
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cada cargo na empresa, independentemen-
te de gênero, características psicológicas, 
e assim por diante”, comenta Paul Davies, 
executivo de RH da GE. “Por isso, quando 
pensamos em quem poderia preencher de-
terminada vaga, temos uma tecnologia que 
nos disponibiliza diversas possibilidades.”

Como vimos, os sistemas analíticos 
complementarão ou substituirão conver-
sas sobre desenvolvimento profissional en-
tre funcionários e seus chefes e os gestores 
de RH. “Nunca haverá uma ferramenta que 
simplesmente diga ‘você faz esse traba-
lho, você faz esse curso’”, adverte Gallman. 
“Queremos apenas que as pessoas tenham 
mais opções, queremos empoderá-las para 
escolher seus próprios caminhos.”

Cade Massey, professor da Warton  
School da University of Pennsylvania, acre-
dita que, embora usar métodos analíticos 
para planejar a sucessão e carreira seja no-
vidade, as organizações os adotarão à medi-
da que “perceberem que uma das melhores 
formas de reter seu pessoal é ajudá-lo a en-
tender melhor outras oportunidades”.

treinamento
Essa ferramenta recomenda treinamento 
ou formação que habilite a pessoa a desem-
penhar melhor sua função atual e progre-
dir. Embora ainda um protótipo inicial, já 
foi testada com centenas de funcionários. 
É nossa alta prioridade aperfeiçoá-la e es-
tendê-la a toda a empresa no próximo ano. 
O plano é conectá-la a um aplicativo de de-
senvolvimento de desempenho, atualmen-
te usado por todos os funcionários assala-
riados da GE. O aplicativo oferece um fluxo 
contínuo de feedback construtivo de seus 
gestores e membros da equipe sobre os car-
gos. A nova ferramenta lerá as prioridades 
do funcionário e as sugestões dos colegas 
para o aprimoramento, combinará essas  
informações com ferramentas de aprendi-
zagem que outras pessoas no mesmo país, 
nível e função consideraram úteis e ofere- 
cerá opções — por exemplo, aulas presen-
ciais ou online ou material de leitura.

altoS PotenciaiS
Em meados da década de 2000, A GE lan-
çou a classificação obrigatória de funcioná-
rios assalariados, prática instituída por Jack 
Welch, seu CEO de 1981 a 2001. (Ele se tor-
nou famoso por insistir que as pessoas que 
estivessem entre os 10% inferiores fossem 

despedidas.) Até meados de 2016, a empresa 
(sob o comando de Immelt) colocou os fun-
cionários assalariados numa de cinco catego-
rias: modelo de função, excelente, forte con-
tribuidor, necessidade de desenvolvimento 
e desempenho insatisfatório. Essa prática foi 
então substituída pelo sistema que fornece 
aos funcionários um fluxo de feedback cons-
trutivo. Isso, no entanto, criou um problema: 
como distinguir pessoas com desempenho 
superior de pessoas com alto potencial.

Usando uma técnica chamada fronteira 
de Pareto, a equipe de métodos analíticos 
de RH da empresa está tentando descobrir 
como extrair “resultados” dos dados — au-
mento de salários, bônus, taxas de promo-
ção, seleção para participar de mesas-re-
dondas com líderes ou de programas de de-
senvolvimento de gestão — para ver quem 
se destaca do rebanho. “Acreditamos que 
essa abordagem multidimensional levará 
a melhores decisões sobre talentos do que 
qualquer avaliação com base em um único 
atributo poderia fornecer”, afirma Gallman.

redeS de contato
A finalidade desse aplicativo, que está em es-
tágio avançado do protótipo, é ajudar os fun-
cionários a criar redes de contatos. “O traba-
lho do conhecimento, muitas vezes, requer 
encontrar pessoas com habilidades específi-
cas para auxiliar a resolver problemas”, ob-
serva Gallman. “A ferramenta lhes permitirá 
saber aonde ir para procurar ajuda. O melhor 
parceiro pode não ser seu supervisor ou seus 
colegas. Essa pessoa pode estar do outro la-
do do mundo, em outro negócio.”

A GE usou o aplicativo para ajudar a in-
tegrar os 11 mil funcionários dos negócios 
de energia e matriz energética da Alstom e 
os 22 mil funcionários da GE Power, depois 
que a empresa adquiriu as divisões da em-
presa francesa, em 2015. O sistema empare-
lhou pessoas com habilidades, nível de ins-
trução e experiências similares, ofereceu-
-lhes espaços de colaboração virtual (reuni-
ões WebEx e a versão da GE do Google Han-
gouts) e sugeriu tópicos de discussão. 

retenção de talentoS
Esse aplicativo, que está em estágio de “tes-
te e validação”, fará de seis em seis meses 
previsões de quando gestores e profissionais 
de determinada divisão (por exemplo, enge-
nharia de software, vendas ou RH) poderão 
deixar a companhia, e assim ela intervenha. 

Ele identificará as circunstâncias em que 
as pessoas geralmente se demitem — por 
exemplo, se alguém de sua equipe saiu re-
centemente. Ele então alertará os gestores 
de RH quando esses incidentes ocorrerem 
para que eles estimulem os funcionários a 
permanecer. Nesse exemplo, isso pode sig-
nificar conversar com os demais membros 
da equipe sobre as próximas funções que 
eles poderão desempenhar. 

“Se conseguirmos reduzir a taxa média 
de desgaste voluntário — que incluindo os 
aposentados é de 6% —, ainda que por pe-
quena margem, digamos um ponto percen-
tual, haverá enormes reflexos na produti-
vidade”, comenta Davies. Por razões simi-
lares, o combate ao desgaste é de alta prio-
ridade para muitas empresas que lançam 
programas analíticos para pessoas, observa 
Hausknechr, da Cornell.

mudança cultural
Um último aplicativo, agora em estágios ini-
ciais de desenvolvimento, ajudará a GE a iden-
tificar aspectos de sua estrutura organizacio-
nal que influem na sua motivação de tornar-se 
uma organização mais ágil, mais rápida e com 
maior foco nos resultados para o cliente. Por 
exemplo, as pessoas de equipes grandes sen-
tem a empresa de forma diferente das pessoas 
de equipes pequenas e executam suas tarefas 
mais rápido, mais devagar ou igual? A distân-
cia da equipe em relação à sede ou ao líder afe-
ta seus membros? E quanto do trabalho que 
executam não agrega valor? A equipe de RH 
está usando dados de pesquisas com funcio-
nários, entrevistas de demissão e design orga-
nizacional para entender esses fatores.

ALGUNS APLICATIVOS de métodos de análise 
de pessoas serão particularmente difíceis 
de aperfeiçoar. Eles incluem detectar alto 
potencial e promover a mudança cultu-
ral, porque há muitos fatores em jogo. Mas 
com a promessa de um resultado geral tão 
sofisticado, a disciplina está atraindo orga-
nizações de todos os portes, ansiosas para 
realizar mudanças. “Para muitas empresas, 
o talento é o ativo mais importante — e, his-
toricamente, o julgamento sobre a gestão 
de talentos tem sido intuitivo e enviesado”, 
observa Massey. “Não existe panaceia, mas 
à medida que os métodos analíticos avan-
çam, eles oferecem uma oportunidade de 
tornar mais rigorosos os métodos intuitivos 
e reduzir o viés de alguns julgamentos.” 
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