
CONJUNTURA

O BOM PROFISSIONAL
ESTÁ MAIS DIFÍCIL

O crescimento da
economia acirra a
disputa por talentos e
provoca a retomada dos
projetos de educação
corporativa com um novo
enfoque. POR MARTA BARCELLOS*

Os negócios finalmente melhoraram, a empresa
está crescendo e é hora de selecionar um cur-
rículo da pilha acumulada durante os tempos

de vacas magras. Fácil assim? Nem sempre. A tarefa
pode se revelar mais tortuosa do que aparenta. Há
uma boa possibilidade de os melhores profissionais
já terem sido contratados. Outros simplesmente não
têm a qualificação exigida, agora que a companhia

ganhou foco e exige um perfil bastante específico
para seus quadros. Diante do impasse, a maior parte
das empresas que se destacam na gestão de pessoas
está partindo para uma solução caseira: treinar os
próprios empregados e formar os novos líderes, tão
necessários para os anos de crescimento.

O investimento em treinamento não chega a ser
novidade nas 30 companhias eleitas como destaque
por Valor Carreira. Mas torna-se cada vez mais estra-
tégico, como revelam seus principais executivos. "Te-
mos uma política que privilegia a formação do pro-
fissional da casa", diz Márcio Cypriano, presidente
do Bradesco, maior empregador privado do país. "E
um sistema justo e que traz resultados importantes,
como um alto sentido de equipe e o compromisso
com os valores e a cultura da organização."

A IBM conhece bem as dificuldades de fazer
contratações maciças. Somente em 2005, a empresa
precisou reforçar sua equipe com l ,7 mil novos fun-
cionários em todo o país. "Estamos empregando
muita gente, então precisamos fazer um trabalho
estruturado", diz Rogério Oliveira, presidente da
companhia no Brasil. Para os cargos iniciais, a
IBM investe em programas de estágio e participa
de eventos orientados a estudantes universitários
em busca de seu primeiro emprego. No banco de
dados há 15 mil currículos de jovens em vias de
entrar no mercado de trabalho.

"Quando o mercado está mais aquecido, fica difícil
contratar o profissional da forma que a gente quer",
lamenta Luis Alberto Alves, gerente-geral da minera-
dora RPM. "Para enfrentar essa situação, temos dois
caminhos: oferecer mais ou 'fazer' a pessoa aqui. Em
vez de mexer na estrutura de salários e benefícios,
criamos cursos profissionalizantes e treinamentos
específicos." As soluções sob medida, usando como
multiplicadores os próprios profissionais, vêm subs-
tituindo com vantagens os "MBAs comprados", que
depois se revelam de pouca utilidade prática, obser-
va Dorival Donadão, sócio da DN Consult. "Há uma
retomada dos projetos de educação corporativa,
agora com soluções caseiras, com foco mais nítido
e o senso de realidade que faltou na primeira onda
de treinamentos, dez anos atrás."
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Empresas que sempre sentiram dificuldades para
recrutar pessoal, em função do perfil de negócio ou
do pioneirismo, já contam com uma estrutura de
formação profissional pronta. É o caso do Grupo
André Maggi e da Bunge Alimentos, conhecidos
pelos treinamentos e programas de cargos e sa-
lários. "Sempre foi difícil contratar pessoas com
perfis desafiadores, abertas a mudanças e voltadas
à inovação", diz Sérgio Waldrich, presidente da
Bunge. Pedro Jacyr Bonjiolo, presidente do Maggi,
afirma que os treinamentos tornaram o grupo uma
referência no mercado. Ao abrir uma nova fronteira
de plantio, a empresa leva sua equipe para a região.
"Quando a concorrência chega lá, tenta contratar
aqueles que levamos", conta.

Assédio a profissionais lapidados com tanto es-
mero parece inevitável. A reação dos comandantes
das organizações a esses "ataques" dos concorren-
tes varia do ciúme à resignação - afinal, trata-se do
"jogo do mercado". Mas as políticas de retenção de

pessoal nunca receberam tanta atenção. "Houve
casos de perdermos, de um dia para o outro, 10,
até 20 profissionais que tínhamos formado", conta
Tito Martins, presidente da mineradora MBR. "Hoje
temos que formar e pagar um pouco melhor, acima
do salário inicial, para manter o funcionário."

"Os salários estão inflacionados", atesta Denys
Monteiro, vice-presidente da Fesa Global Re-
cruiters. "O mercado está muito movimentado
e é preciso pagar pelo menos 20% ou 30% a mais
para tirar um executivo de sua empresa", diz. A
movimentação é tanta que na IBM há histórias
de empregados que saíram, atraídos por gordos
salários oferecidos por empresas especializadas
em segmentos de negócios, e acabaram voltando
à companhia. "O executivo percebe que vale mais a
pena pensar no médio e no longo prazo", sustenta
o presidente Oliveira.

Na produtora de fitossanitários Iharabras, que
gasta pelo menos três meses treinando todo o
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seu corpo técnico, o diretor-presidente, Kuni-
kazu Ninomiya, comemora a retenção: "Nossos
funcionários chegam a receber propostas de
salários muito maiores, mas a maioria acaba não
aceitando, em razão dos benefícios e da própria
filosofia da companhia".

Em redes varejistas, como Casas Bahia e Grazzio-
tin, o assédio também é comum, já que o investi-
mento em treinamento é indispensável, diante da
baixa qualificação da mão-de-obra disponível para
as lojas espalhadas pelo país. A Casas Bahia gasta
45 dias com a formação de cada novo funcionário,
e a Grazziotin está prestes a abrir uma "escola de
varejo", para estudantes do ensino médio. Ambas,
porém, encaram com naturalidade a eventual perda
de um funcionário. "Estamos formando pessoas não
só para a Grazziotin, mas para a sociedade", afirma
o vice-presidente Gilson Grazziotin. "O assédio é
até orgulho para nós", diz Michael Klein, diretor
administrativo e financeiro da Casas Bahia.

Para Pedro Mandelli, professor da Fundação Dom
Cabral, as empresas precisam se acostumar com al-

Klein, da Casas Bahia: orgulho de ver seu pessoal assediado pelos rivais
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gum turnover e com a necessidade de treinamentos.
"Quando a economia crescer para valer, ficará claro
que temos apenas duas categorias de trabalhadores
no Brasil: os sem emprego, despreparados, e aqueles
com alto grau de empregabilidade, que serão cada
vez mais disputados", diz. Ele acredita que o trabalho
de retenção do pessoal qualificado deve começar
com um sistema agressivo de remuneração, que
preveja uma progressividade nos ganhos daqueles
que galgam níveis na empresa.

Essa é a principal estratégia da Novartis para
evitar a perda de talentos para a concorrência.
"Temos uma política de remuneração bastante
agressiva, acima da média do mercado", afirma
Patrice Zagamé, presidente do laboratório no
Brasil. A empresa fez 300 contratações em 2004,
mas vive em 2005 um momento de estagnação na
produção, em razão do quadro desfavorável para a
indústria farmacêutica no país. Mas a Novartis sabe
que não pode descuidar da sua política de recursos
humanos. "Temos de ser competitivos e cuidamos
das pessoas para que elas se dediquem."

O fato é que, independentemente do setor, o fun-
cionário qualificado é cada vez mais valioso dentro
das empresas, e ele sabe disso. A remuneração parece
contar na hora de mudar - ou não - de emprego, mas
não é a única moeda de troca. A BV Financeira, por
exemplo, conta com a sua extraordinária expansão
para atrair e manter satisfeitos seus empregados.
"Somos a melhor financeira para trabalhar no país,
por conta das oportunidades de crescimento profis-
sional e do excelente clima organizacional", sustenta
Wilson Masao, vice-presidente da financeira.

Vilibaldo Schmid, presidente da Copercampos,
também costuma conversar com os funcionários e
mostrar as boas perspectivas na cooperativa - que
contratou 100 pessoas desde 2004 e prepara novo
recrutamento para 2006. Mas a empresa oferece
ainda mais: benefícios como o auxílio ao ensino
e o 14° salário. A mineradora RPM também resol-
veu aumentar seus benefícios, incrementando o
programa de participação nos resultados, além
de intensificar o acompanhamento de salários no
mercado, com pesquisas mais freqüentes.

"Com o jogo de assédio, o cardápio dos temas
que retém os funcionários ficou mais complexo",
observa o consultor Dorival Donadão. Que o diga o
presidente da MBR. Tito Martins recorda-se que, há
20 anos, os recém-formados contratados pela mi-
neradora queriam "se matar" de trabalhar e ganhar
dinheiro rapidamente. Hoje, esse mesmo perfil de
trabalhador ainda procura oportunidades numa
boa empresa, mas também quer ter tempo para a
família e para a namorada. "A qualidade de vida é



uma nova demanda dos funcionários de qualquer
nível, com menos ou mais instrução", atesta.

Luis Alberto Alves, da RPM, concorda que a
qualidade de vida ganhou importância no mundo
corporativo e diz que, por isso, a empresa foi buscar
a AS 8000, certificação de responsabilidade social.
"Dá tranqüilidade ter um modelo que garanta que
estamos fazendo o que é correto e melhorando as
condições de trabalho", diz. Além de qualidade de
vida no trabalho, o pacote de benefícios esperado
pelos funcionários se sofisticou em muitas com-
panhias. A Zanzini e a Marelli, ambas do setor de
móveis, decidiram estruturar planos de previdên-
cia para os empregados, depois de constatarem ser
esta uma demanda importante.

Um incentivo extra para os funcionários é o clima
de otimismo com a economia. No lugar do medo das
demissões, que persistiu por anos, vieram as pers-
pectivas de desenvolvimento de carreira e aumentos
na remuneração. "A evolução do agronegócio tem
deixado os funcionários animados, pois eles sabem
que, quanto melhor o resultado, maior será o bônus
do final de ano", lembra o presidente da Iharabras.
Em 2005, a expectativa não é tão alvissareira, mas em
2004 os empregados receberam 5,8 salários a mais,
relativos à participação nos lucros e resultados.

O simples fato de não haver mais ameaças de férias
coletivas e demissões já melhorou o clima interno
na Zanzini, conta a principal executiva da empresa,
Denise Zanzini. Na fábrica de laticínios e caramelos
Embaré, em Lagoa da Prata (MG), o otimismo está
presente desde que a empresa criou 300 empregos,
com a inauguração de uma nova linha de leite con-
densado. "Ando na fábrica e vejo que todos estão
satisfeitos", diz o superintendente Haroldo Nunes,
que já anunciou dois novos turnos de trabalho e
mais 150 contratações. "Muitos funcionários foram
promovidos e receberam aumento de salário."

"Nada é melhor do que estar numa época boa
de negócios", diz Tito Martins, da MBR. Como
outros executivos no comando das empresas, ele
reconhece que a demanda mais forte traz uma
nova preocupação com o aumento da carga de
trabalho. "Nosso grande desafio é administrar isso,
fazer a performance ultrapassar recordes sem ter o
famigerado custo das horas extras."

A utilização do banco de horas foi a saída en-
contrada para os níveis hierárquicos mais baixos
em muitas companhias. Mas, entre os executivos,
a tendência é a carga de trabalho se intensificar
quando a empresa vive um momento de cresci-
mento ou aumento da concorrência, segundo o
professor Mandelli. "O Bradesco tem como um
de seus valores principais o apreço ao trabalho",
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diz Márcio Cypriano. "Trabalhamos muito, pois
gostamos do que fazemos."

Para Michael Klein, da Casas Bahia, o que houve foi
um aumento da dedicação ao trabalho, e não da car-
ga horária. "Há um ganho de produtividade", afirma.
Na Bunge, o presidente Sérgio Waldrich conta que
a dinâmica foi semelhante. "Em algumas funções,
onde é exercida a liderança, houve um aumento
de responsabilidades, com compensações para os
resultados prometidos e efetivamente obtidos."

A preocupação em respeitar os limites dos fun-
cionários está presente nas políticas de recursos
humanos, mas o fato é que um aumento na carga
de trabalho costuma ser percebido como oportu-
nidade por muitos jovens talentos. A demanda por
treinamentos e planos de carreira está sempre no
topo das reivindicações, contam os presidentes e
principais executivos das companhias que se desta-
cam na gestão de pessoas. "Para dar continuidade
ao bom momento, é fundamental estar com um
quadro estável, motivado e treinado", diz Alves, da
RPM. Afinal, o momento da economia ou do setor
pode ajudar os negócios, mas nada será tão decisivo
para o futuro da companhia do que o time formado
para enfrentar os novos tempos.

* Com reportagem de Altamiro Silva Júnior, André Lacer-
da, André Vieira, Cibelle Boucas, Fernando Lopes, Ivana
Moreira, João Rosa, Leandro Modé, Margareth Boarin,
Natalia Gómez, Vanessa Jurgenfeld.
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