
Google: recrutar bem garante retenção de talentos 

A retenção de talentos está diretamente ligada ao processo de recrutamento. Selecionar de 
forma cuidadosa e exigente deve ser uma prática comum a todos os níveis das companhias, 
incorporada como estratégia de crescimento. A análise é de Deli Matsuo, diretor de Recursos 
Humanos para a América Latina da Google. 

“Investimos muito na seleção de profissionais. Aproximadamente 90% da estratégia do Google 
estão focados em recrutar bem”, diz o diretor, que participou nesta quinta-feira (20/03) do 
comitê de Gestão de Pessoas da Amcham-São Paulo. 

Ele destaca que o processo de seleção da empresa não se limita ao departamento de RH e ao 
gestor da área que detém a vaga. “Independente do nível, quem define é o board. A opinião 
do gerente pouco importa.” 

Matsuo explica que, na Google, um grupo de oito executivos é responsável por entrevistar e 
analisar o perfil de cada candidato. O gestor da área não participa do processo. A prática, 
segundo ele, garante que a seleção seja democrática e coerente com o que a diretoria da 
empresa deseja. 

“Os gerentes muitas vezes não contratam o melhor candidato por medo de competição, 
insegurança. Grandes executivos muitas vezes querem preservar a equipe que tinham em 
outra companhia. Na Google isso não acontece”, garante ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deli Matsuo, diretor de Recursos Humanos para a América Latina da Google 

 

Retenção e benefícios 

O índice de retenção de talentos na Google é de praticamente 100%. Há três anos no Brasil, 
de acordo com o diretor de RH, a companhia não perdeu nenhum funcionário para 
concorrentes. “Apenas cinco profissionais se desligaram, nenhum por insatisfação ou proposta 
atraente”, esclarece. 



Para Matsuo, o resultado é conseqüência da ideologia que a Google prega e pratica, e não de 
remuneração agressiva. A política de horários e benefícios da Google, aliás, se diferencia dos 
padrões de mercado.  

Matsuo conta que os 17 mil funcionários espalhados pelo mundo não trabalham em horários 
fixos e contam com regalias como reembolso de academia e permissão para presença de 
cachorros no ambiente de trabalho. A empresa também permite o emprego de 20% do tempo 
de trabalho para desenvolvimento de projetos pessoais. 
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