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Movimento de carreira
Trabalhar para empresas de outsourcing pode levar
profissionais de RH para uma trajetória mais satisfatória

Há dois anos, Richard Genovese achava que
sabia exatamente o que queria da vida. "Dese-

java ter um cargo fixo no RH de uma grande organiza-
ção, em uma função de staff, diz Genovese, que, na
época, prestava consultoria em recursos humanos para
empresas do ramo farmacêutico. "A realidade é que
isso é cada vez menos possível. Nesse momento, as
companhias estão se movendo em direção ao modelo
de prestação de serviços e se distanciando do tipo de
cargos permanentes no RH corporativo."

Atualmente, Genovese não lamenta o desdo-
bramento que sua carreira não teve, até
porque está abraçando uma nova: ele
agora é gerente de serviços de
recursos estratégicos a
clientes da Kenexa, uma
empresa de outsourcing que
presta serviços para as organi-
zações nas quais ele esperava tra-
balhar. Em vez de levar sua expertise
para uma única grande empresa,
Genovese atende múltiplos clientes.

Bem-vindo ao admirável mundo novo da
terceirização em RH. Em uma recente pesquisa
com grandes organizações, 76% disseram tercei-
rizar um ou mais funções principais de RH. Dentre as
que fizeram essa mudança, segundo a empresa de pes-
quisa e consultoria Conference Board, nenhuma plane-
ja trazer as atividades de RH terceirizadas de volta.

Assim como a onda de terceirização está mudando ra-
pidamente a maneira como as empresas conduzem seus
negócios, também está refazendo o mercado de trabalho
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para os profissionais de RH. "Existem
amplas oportunidades de trabalho", diz
Diane Shelgren, da Accenture HR
Services. "E do mesmo modo que os
negócios de outsourcing em RH cres-
cem, verificamos um desenvolvimento
mais dinâmico para a carreira dos pro-
fissionais da área."

Quantos empregos serão afetados
- ou criados - pela tendência do
outsourcing é algo que ainda a ser
definido. A evidência é que, de qual-
quer modo, um número crescente de
profissionais de RH está deixando
seus empregos tradicionais - por op-
ção ou não - e engrossando as fileiras
dos fornecedores, diz Elliot Clark, da
Kenexa. "Houve uma grande adesão
aos serviços de outsourcing nos últi-
mos cinco anos e eles precisam ser
feitos por alguém. As pessoas come-
çaram a fazer essa transição."

Assim como a tendência ganha
forma, o debate sobre o que aguarda

os profissionais de RH definitivamen-
te vai esquentar. Mas, em meio a idas
e vindas sobre o futuro do emprego
em RH, existem algumas questões
fundamentais: como esse trabalho é
realmente? No que ele se difere em
termos de responsabilidade, habilida-
des exigidas e remuneração dos pro-
fissionais que estão em empregos
tradicionais na área? Que perspecti-
vas existem para o desenvolvimento
da carreira? Que desafios serão enca-
rados pelos profissionais de RH que
assumirem essas funções?

Para os profissionais de RH que
vêem o outsourcing com apreensão, as
experiências de seus pares que já fize-
ram a transição podem servir de guia.

Sem dias típicos
Quando perguntado sobre um dia

típico em sua nova vida, Genovese é
rápido na resposta: não há - e é justa-
mente disso que ele gosta. "Por conta
do meu papel na Kenexa, me espalho
por diferentes grupos de negócios.

Posso passar parte do
meu dia discutindo
questões industriais

com um cliente, ga-
rantia de qualidade

com outro e algo sobre
pesquisa e desenvolvi-

mento com um terceiro."
Essa variedade faz do

trabalho como fornecedor
algo diferente de uma função

tradicional de RH, observa
Genovese. "Numa corporação, o

seu dia de trabalho é um pouco
mais previsível. Você pode fazer a

mesma coisa dia após dia."
Ele descobriu, também, uma

acentuada curva de aprendizado, a
qual teve de escalar em um pequeno
período de tempo. "Nas primeiras
duas semanas, eu já estava no board,
comprometido com vários clientes",
conta Genovese. Estando dentro de

"uma grande empresa, você não se
envolve tão rapidamente".

Para os profissionais que cogitam
mudar do RH tradicional para o out-
sourcing, Genovese aconselha: prepa-
re-se para um ambiente de velocidade
e para uma série de multitarefas. "É
preciso realmente manter um bom con-
trole sobre seus projetos. Se você en-
tende de orçamentos e de prazos e
mantém a atenção naquilo que prome-
teu entregar, você se dará bem. Mas é
preciso estar permanentemente sinto-
nizado. Esse não é o tipo de mundo
onde você pode esperar até o dia ante-
rior à entrega [para cumpri-la]", diz.

Mas, enquanto Genovese descreve
com entusiasmo o seu dia-a-dia, Clark
alerta que trabalhar para um fornece-
dor de outsourcing pode não ser indi-
cado para todo mundo. Freqüente-
mente, os fornecedores atendem clien-
tes em todo o país - ou até mesmo pelo
mundo -, o que pode requerer viagens
constantes. E com múltiplos clientes,
muitas vezes de empresas variadas, os
profissionais de RH como Genovese
não mais têm a oportunidade de conhe-
cer tudo sobre um único contratante.

"É uma relação diferente entre
cliente e fornecedor", acrescenta Clark.
"Com o fornecedor de outsourcing,
você pode não ter o mesmo poder de
opinião que tinha quando era integrante
da equipe de RH. Você não pode sim-
plesmente decidir e tomar a iniciativa."

Assim como a vida nas linhas de
frente da terceirização de RH pode
requerer a habilidade de gerenciar res-
ponsabilidades de maneira eficaz,
também exige um diferente rol de
competências, contam alguns profis-
sionais de recursos humanos.

"No novo mundo de RH, é necessá-
rio ser um generalista ou pelo menos
ter um bom entendimento de outras
áreas dentro de RH além daquelas so-
bre as quais você normalmente coloca
o foco", diz Kevie Mikus, consultora
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sênior de RH do The HR Group LLC.
Kevie começou sua carreira tão

logo terminou a faculdade, há mais
de uma década, ocupando um cargo
no departamento de RH da Vanderbilt
University. Mas não levou muito tem-
po para perceber que trabalhar com
recrutamento não era para ela. "Exis-
tem certas áreas em que se espera que
você se especialize", comenta. "Eu
queria uma função que me permitisse
chegar a ser uma generalista." Quan-
do surgiu a vaga de consultora de RH
no HR Group, ela agarrou a oportu-
nidade. Hoje, Kevie supervisiona toda
a atividade dos consultores de RH e
se orgulha de estar no topo do com-
plexo - e sempre evolutivo - mundo
das relações trabalhistas.

clientes distintos, estão redefinindo o
papel de RH. A progressão relativa-
mente rápida da carreira de Kevie -
foi promovida a consultora sênior
após cinco anos no HR Group e em
julho de 2004 a vice-presidente de
serviços aos clientes - está longe de
ser uma raridade no mundo do out-
sourcing. A carreira dos profissio-
nais de RH está sendo rápida - e ra-
dicalmente - reconfigurada pela ex-
periência do outsourcing, diz Clark.
Por quê? Pelas maiores oportunida-
des de desenvolvimento.

"Se você trabalha num am-
biente interno, há uma ou duas
posições de liderança que
você pode alcançar. Um
fornecedor de outsour-

"Eu posso estar em frente a um
cliente que queira saber como redu-
zir custos com planos de saúde",
conta Kevie. "Eu não preciso ser
uma especialista, mas é fundamen-
tal para nós, consultores e fornece-
dores, atuar com credibilidade. Te-
mos de falar com consistência mes-
mo sobre coisas com as quais pode-
mos não lidar todos os dias."

Para essa finalidade, o HR Group
reúne seus consultores para treina-
mentos sobre temas diversos. Kevie
reforça que sua experiência, que não
é única, está rapidamente se tornando
a norma, uma vez que os fornecedo-
res de outsourcing, que enfatizam a
prestação de serviços variados para

cing pode ter dez diferentes diretorias
para seus vários clientes. O telhado de
vidro no tradicional mundo de RH não
se aplica aqui", conclui Clark.

Mais responsabilidade,
mais valor agregado
Ficar por dentro de temas que

variam de leis trabalhistas a remu-
neração pode ser desafiador, admi-
tem profissionais de RH como Kevie,
mas a recompensa pelo trabalho ár-
duo é sempre significante.

A profissional de RH Jackie
Breslin não tem problemas para re-
sumir as diferenças entre o seu últi-
mo emprego - supervisionando o
departamento de RH de um hospital

com 300 funcionários - e sua atual
posição como gestora de RH na
TriNet, empresa de outsourcing que
fornece serviços em folha de paga-
mento e benefícios para empresas.

"Aqui eu só faço RH", conta
Jackie, que mudou para a TriNet há
quatro anos. "Quando eu estava in-
house, sempre esbarrava em coisas
não relacionadas a recursos huma-
nos. Aqui, sou uma pessoa de RH o
tempo todo."

Mas, enquanto a descrição de seu
cargo pode ter estreitado em alguns
aspectos, se expandiu e se aprofun-

dou em outros, diz. "Quando você
é um gestor de RH em uma
empresa de outsourcing,
tem responsabilidades tão

variadas de modo que você
não se especializa.
Você precisa ex-
plorar cada parte
dentro do espectro
de recursos huma-
nos: remuneração,

recrutamento, assédio sexual", para
listar umas poucas, ela diz.

Não é apenas o fato de seu cargo
ser estruturado de uma maneira dife-
rente - pela TriNet, Jackie atua como
gestora de RH para 40 empresas na
Califórnia -, mas também o modo
como o serviço é avaliado. O cliente
freqüentemente valoriza mais os ser-
viços terceirizados. "Pode ser apenas
um fator psicológico, mas há uma
percepção de que, ao terceirizar, a
empresa trouxe um time de especia-
listas. Claro que elas deveriam sentir
o mesmo quando a função é feita in-
ternamente, mas não sentem", conta.

Especialistas dizem que pode ser
mais do que psicológica a noção de
que profissionais de RH que traba-
lham para empresas de outsourcing
são mais valorizados do que seus co-
legas nos departamentos tradicionais.
Eles também ganham mais. "Profis-



sionais de RH que trabalham para em-
presas de outsourcing geralmente ga-
nham mais do que seus pares nas
corporações", diz Chris Fusco, consul-
tor em remuneração da Salary.com.

Ele observa que, enquanto as a-
tuais pesquisas de remuneração são
sobre os cargos de RH nas corpora-
ções, não é muito cedo para concluir
que os dois tipos de trabalho são re-
munerados diferentemente. "Os pro-
fissionais de RH que trabalham para
as empresas de outsourcing tendem a
ganhar uma compensação acima, de
15% a 20% mais, do que os RHs tra-
dicionais", diz Fusco. "Eles negociam
seu tempo com os clientes, e esse tem-
po se traduz em rendimento para as
firmas que os empregam."

Mike Henninger, um gerente de
serviços a clientes da Recruiting So-

lutions International (RSI), uma di-
visão da Ceridian, confirma as ob-
servações de Fusco sobre remunera-
ção. O especialista em recrutamento,
que passou para sua posição atual vin-
do de uma empresa de call center,
observa que seu trabalho na RSI paga
mais (ele estima que um terço a
mais), mas a exigência também é
maior. "Você está sendo mais bem
remunerado, mas as expectativas são
maiores sobre quem está fazendo o
trabalho terceirizado", diz.

A diferença tem a ver com o volu-
me, explica Henninger. Um recruta-
dor interno é pago para preencher os
cargos em uma única companhia, ao
passo que o profissional de RH ter-
ceirizado pode recrutar para dezenas
de empresas. Henninger reconhece
que valoriza o acréscimo no contra-

cheque, mas soa quase melancólico
quando fala sobre o emprego anterior.
"Eu era parte de uma família", diz.
"Quando você contrata pessoas em
uma empresa, vai trabalhar próximo
a elas. No lado do outsourcing, você
está aqui para preencher vagas."

Embora Henninger se emocione -
ele diz não considerar a hipótese de vol-
tar ao antigo emprego -, alguns profis-
sionais de RH descobrem ser difícil, se
não impossível, recuperar-se do afasta-
mento de um grupo de colegas. "Nessa
função, ainda que você tenha uma gran-
de exposição para diferentes grupos de
trabalhadores, não cultiva laços dentro
de uma empresa específica", diz Kevie.

Ela conta a história de uma consul-
tora que se associou ao The HR Group
em busca de mudança e desafio. Mas
ela sentia tanta falta da intimidade da
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experiência in-house que foi embora
pouco mais de um ano depois. "O fa-
tor de motivação dela era a interação
do dia-a-dia com os funcionários. Ela
realmente se ressentia daquela troca.
Ela se sentia gratificada com a expe-
riência aqui, mas faltava algo." Hoje,
a ex-companheira de trabalho de Kevie
voltou para uma grande empresa, na
função de relações trabalhistas. "Está
muito feliz", conta Kevie.

Fazer a mudança
Para os profissionais que mudaram

para uma empresa de outsourcing
após trabalhar em um emprego tradi-
cional, é comum que essa bagagem
os capacite para serem bem-sucedi-
dos na nova função. Por exemplo, Sue
Arme McGorty, especialista em supor-
te de vendas desde 2000 na Methuen,
empresa de outsourcing, conta que

não poderia ter feito seu trabalho se
não fossem os nove anos que passou
como gerente de RH em uma indús-
tria de médio porte.

"Como uma generalista em RH,
desempenhei todas as funções", con-
ta. "Mas minha experiência em folha
de pagamento foi o que mais me aju-
dou. Eu falo a mesma língua dos clien-
tes que compram nosso programa."

Sue conta que, de vez em quan-
do, viaja para fazer demonstrações
de produto baseadas nas necessida-
des dos clientes, que tinham de 50 a
150 mil funcionários. "Se eu não ti-
vesse a experiência anterior em RH,
seria muito mais difícil dar assistên-
cia aos meus clientes. Eu entendo o
processo, os fluxos de trabalho. Isso
me ajuda realmente a ser capaz de
definir a necessidade do cliente e o
sistema apropriado para atendê-lo."

Por enquanto, a demografia do
RH mostra que a maioria dos profis-
sionais que migraram para o outsour-
cing está seguindo o caminho de Sue,
mudando da posição tradicional de
RH para a de fornecedor. Mas como
a terceirização de RH está se estabe-
lecendo cada vez mais e uma nova
geração chega ao mercado de traba-
lho de RH, muitos profissionais irão
descartar os empregos tradicionais.

Diane, da Accenture, sustenta que,
a despeito do caminho que percorrem,
os profissionais que aceitam o desafio
do outsourcing podem esperar um cres-
cimento na carreira mais dinâmico do
que no passado. "Eles estão se tornan-
do parte das organizações onde o RH é
uma competência crítica e não apenas
uma função de suporte", ela diz. "Por
causa da natureza da relação com os
clientes, essas pessoas serão capazes de
angariar um rol de novas habilidades
que vão além do suporte ao RH."

Clark prevê que, mesmo que a
tendência da terceirização continue
a ganhar força, os profissionais de
RH vão se movimentar entre esses
dois tipos de funções, uma troca
que terá um provável impacto em
ambas as descrições de cargo. "O
mundo não está indo completamen-
te no caminho do outsourcing", diz.
"Nós tivemos vários casos de pes-
soas que deixaram a Kenexa e de-
pois voltaram."

Se eles estão debutando em out-
sourcing ou retornando para o mun-
do tradicional de RH, Clark acredita
que esses profissionais que trabalha-
ram para as empresas fornecedoras
trazem consigo uma perspectiva di-
ferenciada sobre o outsourcing. "Eles
têm um tipo diferente de disciplina de
negócios baseada na idéia de que se
não trabalharmos melhor do que as
pessoas que estão dentro das empre-
sas, não sobreviveremos. Eles têm
essa profunda experiência tática."




