
Na Índia, bandas de música e elefantes animam o trabalho 
 
 
Empresas de outsourcing daquele país esforçam-se para agradar os funcionários e convencê-
los de que estão em um lugar divertido para se trabalhar. 
 
Em seu primeiro dia de trabalho na Aditi Technologies, fornecedora de serviços de 
desenvolvimento de produtos em Bangalore, os calouros tiveram uma tradicional recepção de 
boas vindas indiana, digna de um Marajá, ao som de tambores e trompetes e até com um 
elefante saudando-os. 
 
O chairman e CEO Pradeep Singh, sua mulher e executivos da Aditi recepcionaram os 15 novos 
contratados no portão do campus e realizaram rituais indianos destinados a trazer boa sorte 
aos funcionários. Ao fundo, sacerdotes celebravam uma cerimônia religiosa (puja) para invocar 
dádivas divinas para a nova equipe. 
 
“Decidimos proporcionar aos nossos novos contratados, no primeiro dia, uma experiência que 
nunca mais vão esquecer”, disse Chetan Shinde, vice-presidente do departamento de recursos 
humanos, que a Aditi chama de Departamento de Pessoal. As boas vindas também serviram 
para quebrar o gelo e integrar os recém-chegados à cultura da Aditi. 
 
A recepção incomum na Aditi, com guirlandas de flores, chuvas de pétalas e turbantes para os 
novatos, é um reflexo da disputa crescente entre as empresas indianas e multinacionais para 
contratar e reter profissionais de engenharia na Índia. 
 
As empresas de outsourcing estão se esforçando ao máximo para agradar os funcionários e 
convencê-los de que são locais divertidos para se trabalhar. A superprodução da Aditi para seu 
pessoal no dia 2 de maio estava alinhada com esta estratégia, embora alguns consultores de 
recursos humanos achem que a empresa talvez tenha exagerado. 
 
A cerimônia de boas vindas da Aditi foi uma “façanha” que poderia ser contraproducente, 
observou Amitabh Das, CEO da empresa de recrutamento Vati Consulting, em Bangalore, por 
criar expectativas altas demais. 
 
Mas a Aditi, rapidamente, postou um vídeo da cerimônia de boas vindas no site de 
compartilhamento de vídeos YouTube e enviou links do vídeo por e-mail a amigos e jornalistas. 
 
“Este evento causou muito alvoroço”, disse Shinde. Já está havendo uma onda de interesse 
entre potenciais recrutados e um número maior de membros da equipe está indicando seus 
amigos para a Aditi, reconheceu Shinde. 
 
Além do entretenimento, as empresas na Índia estão oferecendo horários de trabalho flexíveis, 
fóruns culturais e clubes para os funcionários, segundo Srinivas Kandula, diretor global de 
recursos humanos da iGate Global Solutions, outsourcer em Bangalore. 
 
Às segundas-feiras, no horário de almoço, a Aditi promove o evento “Thank God it's Monday, 
no qual os funcionários cantam e tocam música usando equipamento profissional fornecido 
pela empresa, para entreter seus colegas. “Queríamos fazer as pessoas esperarem 
ansiosamente pela segunda-feira”, explicou Kandula. “Também aproveitamos a ocasião para 
apresentar novos funcionários aos demais.” 
 
A iGate, outsourcer de médio porte, descobriu que os grandes outsourcers estavam pagando 
igualmente bem aos seus profissionais, se não melhor, e tinham marcas mais conhecidas e 
projetos mais prestigiosos para atrair e reter pessoal. 
 
 
“Nossa proposta exclusiva teve que ser a criação de relacionamentos”, disse Kandula. Os 
esforços da empresa resultaram em uma taxa de desgaste da equipe que agora se iguala às 
dos outsourcers maiores em Bangalore. 



 
Proporcionar aos funcionários outros meios de desenvolvimento pessoal, além do trabalho, 
emergiu como uma estratégia importante para empresas de terceirização na Índia. Um 
programa de aprimoramento de habilidades na iGate, por exemplo, oferece aulas de cerâmica, 
pintura em vidro, criação de brinquedos artesanais, Origami e fotografia. 
 
Atividades recreativas também cumprem objetivos do RH. As organizações não podem 
contemplar todo o seu pessoal com funções de liderança no trabalho formal e por isso. 
Esportes e hobbies, como os clubes de música, oferecem a alguns funcionários a oportunidade 
de se destacarem e se tornarem líderes nestas áreas específicas. A equipe júnior ensina a 
equipe sênior da iGate a jogar críquete, cantar e pintar, por exemplo. 
 
A explosão da indústria de outsourcing na Índia produziu mudanças drásticas na cultura do 
trabalho. Menos de 10 anos atrás, a atividade no local de trabalho era limitada, basicamente, a 
trabalhar dentro de um horário bem definido. 
 
 
Agora as expectativas tanto de empregados quanto de empregadores estão aumentando, 
aponta Das, da Vati Consulting. As empresas estão exigindo mais dos funcionários em termos 
de horas de trabalho, metas e entregas de projetos. 
 
As expectativas dos funcionários em empresas de tecnologia também mudaram, à medida que 
o trabalho se tornou mais exigente. Além disso, os funcionários são mais jovens, normalmente 
na faixa dos 20 anos. “Você tem de dar mais espaço à sua equipe, inserir um quociente de 
prazer”, observou Das. 
Além de salários mais altos, os funcionários estão buscando benefícios intangíveis como 
qualidade da infra-estrutura, instalações como ginásios de esportes e piscinas de natação e 
oportunidades de crescimento, segundo Das. Tudo isso aumenta o custo das operações das 
empresas de outsourcing, mas, ainda assim, é muito inferior ao custo do desgaste da equipe. 
 
Para criar comunidades no local de trabalho, as empresas também estão empenhadas em 
conquistar o envolvimento dos familiares dos funcionários, organizando programas especiais 
para pais e filhos. Em uma sociedade tradicional como a indiana, a família do funcionário tem 
um peso fundamental na hora de decidir se ele permanecerá no trabalho. 
 
“Ao envolver a família, as empresas aumentam o nível de bem-estar dos profissionais e 
ajudam a criar laços mais fortes com a organização”, justificou Das. 
 
A Aditi planeja promover mais cerimônias incomuns e atividades interessantes para seus 
empregados. Recentemente, organizou uma festa às vésperas do lançamento do filme 
blockbuster “Sivaji-The Boss”, falado na língua Tamil. A empresa não revelou o que planeja 
fazer em seguida. “Não queremos ser previsíveis”, declarou Shinde. 
 
Alguém se habilita a andar em um tigre? 
 
 
Fonte: Computerworld, ano. 13, n. 478, p. 40-41, 28 jul. 2007. 
 
 


