
Receitas para conquistar a lealdade dos bons profissionais  
 
Até há pouco tempo, as empresas que tinham vagas em seus quadros publicavam ofertas de 
emprego em que anunciavam todos os postos disponíveis, informando aos interessados  os 
requisitos para o preenchimento das funções e o endereço para onde deveriam enviar o 
currículo. Agora, o cenário mudou. Ainda é possível encontrar anúncios desse tipo, mas as 
grandes empresas optaram pela publicação de classificados que passam uma idéia e uma 
imagem, mas sem a tradicional oferta dos postos de trabalho disponíveis.  
 
Hoje, são muitos os profissionais qualificados que escolhem onde, como e com quem desejam 
trabalhar. O quase pleno emprego, a mudança de mentalidade das novas gerações e a queda 
no número de profissionais com diploma universitário permitem esse tipo de situação. Na 
Espanha, por exemplo, os especialistas prevêem um déficit de 800.000 profissionais 
qualificados em 2010.  
 
Que devem fazer as empresas para preservar seus melhores profissionais? Os especialistas 
dizem que se elas quiserem disputar os profissionais mais qualificados terão de inovar em suas 
políticas de recrutamento, mas terão também de se apresentar como a melhor opção no 
mercado e vender bem sua proposta como a mais atraente para o desenvolvimento 
profissional do interessado.  
 
Essa situação fez com que o marketing conquistasse áreas no segmento de recursos humanos, 
impondo-se como elemento necessário à atração e à preservação de talentos. “Para formar 
uma equipe de profissionais com talento, é preciso que as empresas trabalhem com sistemas 
de identificação e analisem os diferentes tipos de profissionais a seu serviço, observa Cristina 
Simón, professora de Recursos Humanos do Instituto de Empresa (IE).  
 
Dessa forma, diz ela, “é possível identificar o bom profissional, atribuindo-se um rosto aos 
recursos humanos que permitirão entender melhor o que o motiva e por que escolheu aquela 
empresa para trabalhar.” Consuelo León, pesquisadora do IESE, acrescenta que “o quadro de 
funcionários requer um nível alto de coesão. Se eles se identificam com a missão da empresa, 
não há dúvida de que ela terá sucesso”. Carlos Torrecilla, professor de Marketing da ESADE, 
chama a atenção dos empresários para o fato de que “o bom profissional desponta sozinho, 
mas acaba quase sempre sufocado. Proponho que se criem políticas que evitem essa situação 
e que permitam o seu florescimento”.  
 
Talvez o problema com que deparam muitas empresas consista justamente em encontrar 
esses bons profissionais. Torrecilla diz que “os bons chefes descobrem as qualidades dos seus 
funcionários”. Além disso, diz ele que todos têm algum talento, “e é trabalho do chefe 
descobrir os talentos e diferenciá-los, agrupando-os de modo que possam desenvolver bem 
sua tarefa”. Um mau chefe, pelo contrário, “sempre acha que em sua equipe não há talento 
algum”. León diz que distinguir a qualificação técnica do empregado é tarefa fácil.  
 
“O problema é descobrir se o profissional tem qualificação humana: se tem habilidades, se 
demonstrará eficiência em seu posto de trabalho [...] O diretor de recursos humanos tem de 
ter experiência para detectar tais aspectos no novo empregado, inteirando-se dos motivos 
pelos quais ele escolheu trabalhar em sua empresa, que projetos profissionais ele tem a longo 
prazo e até onde gostaria de chegar profissionalmente”, acrescenta.  
 
Identificar os talentos 
 
Para preservar os melhores profissionais da empresa, Simón propõe aos empresários 
“identificá-los e adiantar-se a eles, saber o que atrai esses funcionários valiosos e ouvir o que 
têm a dizer”. No entanto, é preciso antes de mais nada definir muito bem “o que significa para 
nós o talento de um bom profissional dentro da empresa”.  
 
Cada vez mais, as empresas deixam para trás o primeiro momento da disputa por bons 
profissionais, em que se buscavam especialistas em informática e engenheiros de 
telecomunicações (habilidades exclusivamente técnicas). “Agora, o talento de uma pessoa não 



se mede só pelo que ela sabe fazer, mas pelo que pode vir a realizar na empresa, desde que 
lhe sejam dadas condições para isso”, explica a professora do IE. Simón acrescenta ainda que 
os conhecimentos técnicos devem ser complementados com competências como “paixão, 
habilidade para o negócio, dedicação ao trabalho, inovação, adaptação a mudanças etc.”  
 
Se queremos fidelizar e preservar os melhores profissionais da empresa, “não se deve dar a 
eles aquilo que querem, e sim aquilo de que necessitam. Se lhes dermos o que desejam, 
conseguiremos apenas acelerar sua debandada”, observa Torrecilla. Para Simón, o segredo 
consiste em personalizar a gestão. A filosofia da empresa deve se resumir na seguinte 
máxima: “Diga-me o que você quer e verei o que posso fazer por você.”  
 
Trata-se de uma filosofia que “mexe diretamente com as gerências médias, já que o conceito 
de personalização implica entender o trabalhador, escutar seus problemas, resolvê-los, de 
modo que ele perceba que a empresa se preocupa com ele.” León concorda e diz que os 
empregados não devem ser tratados todos da mesma forma. É preciso que a comunicação 
interna seja da melhor qualidade, “cultivando com extrema dedicação o relacionamento do 
funcionário com seu diretor imediato”.  
 
Muitos empresários acreditam que uma empresa bem posicionada consegue atrair bons 
profissionais. Contudo, não é o que pensam os especialistas. “A cultura da empresa sem 
dúvida tem seu peso, mas não o seu posicionamento. O que conta é a imagem que um público 
específico tem dela, e a cultura da empresa é a forma como ela atua. Portanto, o 
posicionamento serve apenas para atrair, e não para reter o bom profissional”, diz Torrecilla. 
Simón calcula em menos de 10% os profissionais que se deixam guiar pelo poder da marca de 
uma empresa.  
 
“Talvez isso interesse aos jovens, mas o que importa de fato é que a marca interna esteja 
direcionada para valores que favoreçam o empregado.” León, por sua vez, acrescenta que a 
grande ambição de um profissional com dez anos de experiência no mercado é criar sua 
própria empresa. “As pequenas e médias empresas com grandes possibilidades de crescimento 
e de inovação são as que mais interessam aos empregados que desejam continuar a se 
desenvolver como profissionais.”  
 
Portanto, a disputa pelo talento fez com que as diretorias de recursos humanos se voltassem 
para o chamado marketing de captação que, “diante de um novo candidato, tem sua razão de 
ser, mas creio que não podemos nunca deixar de promover um marketing conciliador, se não 
há ações que o confirmem. É preciso muita cautela e pôr em prática medidas que se atenham 
à realidade da empresa”, adverte León.  
 
Para Torrecilla, é preciso ter um plano de marketing, “definir um mercado, segmentá-lo, 
estabelecer a comunicação, integrá-lo [...] Antes, a retribuição dada ao trabalhador era o 
salário e nada mais. Agora, é preciso colocar algumas facilidades à sua disposição, para que se 
sinta satisfeito”. Simón acha essa estratégia muito interessante, “porque atrai quem interessa 
à empresa”. Contudo, enfatiza a necessidade de transmitir ao talento jovem “uma imagem 
informal, juvenil [...]  
 
O boca-a-boca é a melhor forma de comunicar a boa filosofia empresarial”, diz. Todos os 
especialistas ressaltam que o marketing é o grande problema das empresas, principalmente 
“para as grandes multinacionais”, observa León. “Os sistemas de comunicação têm de ser 
muito coesos, e a relação entre chefe e empregado requer um cultivo constante. É preciso 
estimular esse tipo de comunicação, e ver que políticas seriam necessárias para melhorar os 
canais informais”, observa Simón. Torrecilla insiste que “talento não se descobre, se identifica, 
e que todos temos algum talento útil que precisa vir à tona”.  
 
Ambiente de trabalho 
 
Para descobrir se a empresa é uma das mais atraentes e um dos melhores lugares do mundo 
para trabalhar, pode-se sondar o ânimo dos empregados mediante pesquisas sobre o ambiente 
de trabalho ou fazer levantamentos de opinião. Se o resultado não for satisfatório, devem-se 



introduzir mudanças ou inovações. O Bankinter, por exemplo, fez um levantamento em 2005 
para saber se seus valores eram realmente percebidos pelos trabalhadores, alterando em 
seguida sua identidade corporativa. “São dados básicos que evitam com que a empresa caia 
em uma atitude pessimista capitaneada pelos negativistas de plantão. Trata-se de dados 
objetivos e indispensáveis à tomada de decisões”, observa Torrecilla. Por meio dessas 
pesquisas, diz León, “obtêm-se resultados surpreendentes, que permitem detectar o fulcro dos 
problemas vivenciados no ambiente de trabalho”. Simón insiste na importância dessas 
pesquisas, mas adverte que “é preciso conduzi-las com cautela, já que o objetivo é captar o 
ânimo dos empregados”. Além disso, chama a atenção para o fato de que é preciso solucionar 
os problemas identificados, do contrário, as pesquisas perderão sua credibilidade”.  
 
A elevada rotatividade na empresa e a constante demanda de pessoal para novos projetos 
converteram o setor de consultoria num espécime clássico do employer branding, ou “marca 
do empregador”, com desdobramentos sobre “a confiança e o orgulho de pertencer à 
empresa”, diz León. Simón diz que o nível de rotatividade nas empresas é “saudável, mas que 
elas devem se preocupar, já que não há excedente de mão-de-obra no mercado”. Já uma 
gestão precária de pessoal “provocaria uma grande crise interna”.  
 
Na Espanha, a rotatividade voluntária não é bem vista. “Isso sempre gerou conflitos internos”, 
observa a professora do IE, que recomenda aos empresários que mudem de mentalidade e os 
incentiva a “identificarem os talentos que abandonaram a empresa. É imprescindível que se 
mantenha uma relação cordial, que se analisem as razões pelas quais o indivíduo opta por 
uma outra trajetória profissional e que se mantenha atualizada a rede de antigos empregados, 
para que a porta esteja sempre aberta a eles. Desse modo, se um dia resolverem voltar, 
poderão fazê-lo”, diz. Para Torrecilla, a rotatividade na empresa “é semelhante a um barco que 
navega em águas turbulentas. Quando elas se acalmam, todos trabalham com mais 
eficiência”.  
 
Cuidar da imagem da marca 
 
Um dos principais empecilhos na batalha por bons profissionais é a falta de cuidado da 
empresa com a imagem de sua marca. “A imagem deve ser reflexo do que realmente se passa 
dentro da empresa, e é isso o que se chama de cultura empresarial. A melhor maneira de 
preservar essa imagem é erigir uma cultura que seja reflexo da imagem externa”, diz 
Torrecilla. León concorda e adverte os empresários para que “meçam bem as palavras e as 
conformem à realidade da companhia. A comunicação interna e externa devem estar em 
sintonia”. Para Simón, manter imaculada a imagem da empresa é sinônimo de “atenção para 
com o empregado: deve-se cuidar bem dele, porque isso é do interesse da empresa”.  
 
A premissa “se quiser vender fora tem de vender dentro primeiro” é a mais pura verdade. A 
rede de lojas Marks & Spencer mostrou como um aumento de 1% no nível de satisfação dos 
empregados aumenta em 3% o volume das vendas. Na Sears, rede de distribuição dos EUA, 
um aumento de 5% na satisfação dos empregados produz uma melhora de resultados de 
3,5%. O Citibank defende o princípio de que uma boa gestão por parte dos seus diretores 
melhora os resultados e a satisfação dos empregados e, por tabela, melhora também o nível 
de satisfação dos clientes. 
 
Todos sabem o enorme poder que tem a publicidade. Contudo, a grande pergunta que se faz é 
a seguinte: fazer publicidade da própria marca sempre traz vantagens? “Não se ela não estiver 
fragmentada. Se digo a meus empregados que assumimos a liderança de mercado, a 
aceitação, ou não, dessa mensagem dependerá do segmento de trabalhadores a que eu esteja 
me dirigindo. As reações são diversas, e se a publicidade não estiver segmentada, não haverá 
benefício algum”, observa Torrecilla. Simón crê sem dúvida alguma no poder da publicidade, 
“mais no que diz respeito à atração do que à retenção do profissional, e acho também que ela 
é capaz de transmitir duas ou três idéias com clareza”. León a considera inevitável, embora 
concorde com Torrecilla e aposte na “diversificação”. 
 
Todos os especialistas estão de acordo em relação à mesma mensagem: o que mais incomoda 
um empregado é detectar incoerências entre a mensagem da empresa e o dia-a-dia. “Se 



minha empresa prega a conciliação entre a vida profissional e a vida em família e despede 
uma colega por estar grávida [...] existe aí uma incoerência, e não há nada pior para a 
imagem da empresa. Por isso, é muito importante pesar bem a mensagem que será 
transmitida, para que esteja de acordo com a realidade”, assinala León. Torrecilla adverte às 
empresas para que não transmitam uma mesma mensagem a todos os funcionários. “Se 
queremos que todos estejam unidos, tenho de trabalhar com mensagens distintas.” Simón 
conclui que tudo o que acontece no ambiente empresarial deve ser comunicado de forma 
distinta e consistente. “Quando o empregado percebe uma inconsistência, perdemos sua 
confiança. É preciso deixar bem claro o que a empresa pretende lhe oferecer”, conclui. 
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