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Nos Estados Unidos, além da área de Marketing, outra que comumente se preocupa com a força 
da marca da empresa é a de Recursos Humanos. Felizmente, essa filosofia começa a invadir o 
dia-a-dia dos estrategistas de talentos do Brasil. 

Muitos profissionais de recursos humanos brasileiros já perceberam a importância da identidade 
cultural forte de uma empresa na carreira dos executivos - assim como há anos já se faz na área 
de Marketing, só que com o foco no aumento das vendas de produtos e serviços. 
Tradicionalmente, a criação de uma marca de consumo sempre teve como objetivo estabelecer 
um relacionamento forte com clientes selecionados, baseado numa combinação entre o que 
desejam e os benefícios que o produto oferece . 

Mas o que o RH tem a ver com fortalecimento da marca? Tudo! A marca reflete diretamente na 
retenção de talentos, já que empresas que possuem uma identidade significativa no mercado têm 
mais probabilidade de manter seus profissionais, principalmente os líderes, com desafios 
constantes e melhora no desempenho.  

Um dos principais objetivos das organizações hoje é a retenção de talentos, com o estímulo ao 
planejamento de carreira do indivíduo e de desafios internos de crescimento. Para atrair os 
talentos raros, as empresas precisam construir uma marca predominante. Portanto, é necessário 
que o segmento de recursos humanos tenha uma estratégia aliada ao marketing da empresa, para 
seguir a mesma linha de oferta de vantagens atraentes já praticada junto ao mercado externo. 

Análises realizadas a respeito do tema retenção de talentos detectaram que uma marca 
predominante internamente cria defensores através da lealdade, da imagem cristalizada entre os 
funcionários, que consequentemente influenciam os novos e promovem a atração de outros. Um 
exemplo disso é a Disney, uma das primeiras empresas a reconhecer que os funcionários fazem 
parte do show. 

Externamente, a marca interfere na escolha do profissional através da associação emocional, 
acrescenta valor ao marketing externo, aumentando a exposição da empresa e criando uma 
imagem única para os clientes potenciais.  

Hoje, os profissionais já têm a consciência de que é preciso escolher o local de trabalho - assim 
como são escolhidos pelos contratantes - e buscar empresas fortes e bem definidas com relação 
à sua identidade cultural. As três principais reclamações dos profissionais descontentes são 
microgerenciamento, opiniões e idéias ignoradas e falhas num regular e construtivo feedback. 
Em uma pesquisa realizada pela Right Management Consultants detectou-se que os maiores 
motivos de saída de profissionais das organizações são problemas diretamente ligados aos 
líderes. E a liderança precisa estar suficientemente estimulada, ter novos desafios para conduzir 
seus profissionais na excelência do seu talento, repercutindo no desenvolvimento da empresa. 
Sem aliar o marketing de fortalecimento da marca à atração de talentos raros, ocorre uma 
limitação de crescimento da organização. 

Uma ferramenta que analisa e alia o marketing a retenção de talentos é o PeopleBrand, da Right 
Management Consultants, que engaja, avalia e desenvolve líderes, promovendo a cultura e o 
desenvolvimento da marca, e o gerenciamento da mudança. Além disso, com ele é possível 
modelar competências e avaliar a comunicação organizacional. 

 


