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McKinsey&Company indica que poucas
empresas são tão rigorosas ou precisas
ao vender sua marca como emprega-
dores, como o são em relação aos seus
produtos e serviços. Dessa forma, a
experiência sugere que muitas dessas
iniciativas podem fracassar. Para que
uma empresa explore sua marca com
eficácia ao recrutar talentos, deve con-
siderar os candidatos como se fossem
clientes, utilizar análises de marketing
sofisticadas para identificar seus prin-
cipais concorrentes, determinar quais
atributos corporativos são mais signi-
ficativos para determinados tipos de

forma de atingi-los,
Tão comuns quanto as pesquisas

que classificam os melhores empre-
gadores são as pesquisas sobre a for-
mação acadêmica dos candidatos, tais
como administração, engenharia ou
área científica. No entanto, essas pes-
quisas não fornecem aos emprega-
dores as informações mais relevantes
- quais são os concorrentes mais atra-
entes aos candidatos que desejam e
como ser mais eficiente nos vários es-
tágios do processo de recrutamento.
Tais aspectos específicos incluem
desde incrementar o reconhecimento

datos até familiarizá-los com a área de
atuação da empresa, convencendo-os
a considerá-la ao candidatarem-se às
vagas oferecidas e, finalmente, acei-
tarem sua proposta de emprego.

Duas pesquisas conduzidas pela
McKinsey na Alemanha, em 2004 e
20052, com estudantes considerados
de alto potencial em critérios, como
produção acadêmica e experiência
profissional e internacional, exami-
naram a porcentagem de alunos que
se adequavam a empregadores espe-
cíficos e o nível de concorrência entre
empresas3. As conclusões desse tipo de



potencial. Assim, as empresas se bene-
ficiariam se considerassem as dimen-
sões funcionais e também as intangí-
veis, na comparação com seus pares.

Comparações simples de dados
sobre candidatos são úteis, porém
métodos estatísticos de múltiplas va-
riáveis, tais como regressão logística4,
permitem um entendimento mais pre-
ciso do que realmente é importante
para os candidatos. Essas ferramentas
podem mostrar como os pontos fortes
e fracos de um empregador se com-
param aos dos concorrentes, em cada
estágio do processo de recrutamento.
Quanto mais nítida a imagem, mais a
iniciativa de construção da marca po-
derá enfatizar um ou mais estágios
prioritários de recrutamento.

Uma das empresas estudadas, por
exemplo, percebeu que sua marca era

análise podem ser surpreendentes e,
nesses casos em particular, revelou-se
o fato de que várias empresas de alta
tecnologia, automotivas e de viagens
buscavam os mesmos candidatos; por
outro lado, algumas instituições finan-
ceiras não estavam em competição di-
reta por talentos (ver quadro 1).

Identificar a concorrência é um
ponto de partida importante para
uma empresa que deseja definir os
atributos a serem destacados em cada
estágio do processo de recrutamento.
O recrutamento tradicional enfoca os
benefícios funcionais do emprego, tais
como segurança no trabalho, oportu-
nidades para usar a criatividade, de-
senvolvimento individual e remune-
ração. Contudo, associações intangí-
veis ou emocionais do tipo "trabalhar
aqui é divertido", "nossa cultura é es-
timulante e inteligente", "o espírito de
equipe é muito forte aqui" são tão im-
portantes para os candidatos quanto as
associações relativas a marcas de bens
de consumo para os consumidores em
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particularmente malsucedida ao con-
vencer candidatos de que era "para
pessoas como eu" - uma das princi-
pais prioridades entre candidatos-alvo
no início do processo de recrutamento
(ver quadro 2). Uma vez identificado
esse ponto fraco, a empresa superou-o
de forma direta, por meio de material
de recrutamento e eventos interativos.
Ainda é prematuro medir os resultados
desses esforços, entretanto nossa expe-
riência indica que programas dirigidos
para pontos fortes e fracos específicos
têm maior chance de produzir bons re-
sultados do que esforços dispersos.

Identificar as mensagens que me-
lhor distinguem uma empresa aos
olhos dos candidatos pode melhorar o
custo-benefício de seu trabalho de re-
crutamento. Como existe um trade-off
entre o número de pessoas atingidas
por esses esforços e a qualidade da in-
teração (ver quadro 3), é importante
dirigir as abordagens de recrutamento
mais onerosas e de alto envolvimento
aos candidatos e estágios com probabi-
lidade de maior retorno. Além disso, as
melhores empresas aumentam a efici-
ência de seu recrutamento na medida
em que adaptam cada estágio do pro-
cesso de recrutamento e medem, de
forma cuidadosa, o impacto de cada
um deles no processo como um todo.

Finalmente, um alerta: os esforços
de branding do empregador serão
contraproducentes se as mensagens
dirigidas aos candidatos forem con-
trárias à estratégia geral de marketing
da empresa. Para ser eficaz, o bran-
ding do empregador não deve simples-
mente aplicar técnicas de construção
de marca convencionais - a iniciativa
deve se ajustar firmemente à estratégia
geral da sua marca.
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2 A MCKINSEY PESQUISOU 2.500
CANDIDATOS ALEMÃES COM ALTO
POTENCIAL EM 2004 E 3.000 EM
2005. CANDIDATOS COM ALTO
POTENCIAL FORAM DEFINIDOS POR
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DE TRABALHO, HISTÓRICO
ACADÊMICO E EXPERIÊNCIA NO
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3 ESTIMAMOS O NÍVEL DE
COMPETIÇÃO ENTRE ELAS
NA VISÃO DOS CANDIDATOS
EXAMINANDO A FREQÜÊNCIA
COM QUE CADA RESPONDENTE
INDIVIDUAL PLANEJAVA SE
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DIFERENTES EMPRESAS E SETORES
AO MESMO TEMPO. O QUADRO 1
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CONSTATAÇÕES DE ACORDO
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VER NORA A. AUFREITER, DAVID
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PP 28-39.
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