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R E C R U TA M E N TO

Indicação amplia espaço no
recrutamento das empresas
Contratações por
indicação são maioria
nos grupos
empresariais; várias
firmas premiam os
executivos responsáveis
pelas recomendações

Fernando Mantovani

são paulo
Com critérios bem definidos de
recrutamento, agilidade nos pro-
cessos de seleção e proximidade
com funcionários mais antigos,
diversasempresas contratamno-
vos colaboradores por meio de
indicação prévia. O hábito bene-
ficia os próprios empregados dos
grupos, já que muitas compa-
nhias costumam pagar uma bo-
nificação em função da efetiva-
ção dos funcionários recomen-
dados anteriormente por profis-
sionais que atuam nas empresas.

De acordo com a última pes-
quisa da área, realizada via Inter-
net pela Catho em 2005 com 31.
190 participantes, o percentual de
profissionais que obteve seu últi-
mo emprego por meio de indica-
ção entre os anos de 2004 e 2005 é
de 43,91%, o que indica um au-
mento de 5,6 pontos percentuais
em relação ao levantamento an-
terior, feito em 2002.

Embora essa modalidade de
contratação esteja presente em
todos os níveis organizacionais,
sua incidência é particularmente
alta nos cargos operacionais, nos
quais 46,94% das posições foram

preenchidas pela indicação.
“As empresas mais antigas são

as que mais fazem uso das con-
tratações por meio de indicação,
mas acredito que a tendência já
tenha sido maior. Como esses
grupos não estão acostumados a
trabalhar com
headhunters, eles op-
tam pelas próprias indi-
cações”, afirma Fernan-
do Mantovani, gerente
da Divisão de Indústria
Pesada da Case Consul-
ting, empresa de recru-
tamento especializado
de executivos.

No entanto, grupos
grandes, como aMicro-
soft e o Google, também
têmutilizado apráticae
até mesmo premiado
funcionários que indi-
quem candidatos efeti-
vados pelas empresas
após processo seletivo.
Desde que a Microsoft estabele-
ceu o benefício, há um ano e
meio, cerca de 40% das vagas
abertas têm sido preenchidas por
meio das indicações.

“O programa valoriza os fun-
cionários que já atuam no grupo,
pois por meio de divulgação in-
terna de posições em aberto, to-
dos os funcionários efetivos po-
dem indicar profissionais. Um
banco de talentos retém os no-
mes, faz um controle da indica-
çãoe guardaas informaçõesrefe-
rentes ao candidato, pois os fun-
cionários preenchem um formu-
lário explicando as razões pelas

quais fizerama indicação.Depois
do processo seletivo, se a pessoa
indicada for contratada, o funcio-
nário recebe umapremiação”, ex-
plica Mylene Mitrulis, gerente de
Recrutamento da Microsoft.

Apesar de não divulgar o valor
da bonificação, Mylene
alega como diferenciais
do programa a rapidez
da contratação e a me-
lhor adequação dos no-
vos funcionários.

“Esse tipo de contra-
tação agiliza o processo
seletivo, tem informa-
ções bem completas so-
bre os candidatos e um
perfil mais compatível
com os ideais do grupo.
Além disso, nossos pro-
fissionais estão sempre
em contato com talen-
tos do mercado, então
essa é uma relação de
parceria com os funcio-

nários, quetêm credibilidadepa-
ra fazera melhorindicação possí-
vel”, avalia a gerente.

Segundo Mylene, o programa
contribui, principalmente, para
as áreas com maior dificuldade
em encontrar profissionais e,
muitas vezes, são os próprios ge-
rentes e coordenadores que con-
tratam os funcionários.

Parcerias com faculdadese ou-
tras instituições também colabo-
ram para a seleção. Mesmo que
alguns departamentos tenham
demanda crescente por profis-
sionais especializados, a Micro-
softalegaque suataxaderotativi-

dade não é alta e que não costuma
“perder” funcionários para o
mercado,mas paraa própriacor-
poração, jáque muitos vãopara o
exterior atuar em outras praças
da multinacional.

O Google, grupo conhecido
pelas inovadoras políticas de re-
lacionamento com funcionários
— famoso por conceder benefí-
cios como spacom piscina, licen-
ça-paternidade de quatro sema-
nas e subsídio de US$ 5 mil pela
compradeveículos combaixoín-
dice de poluição —, também fi-
guranalista deentusiastasdasin-
dicações. Nos Estados Unidos,
caso um colaborador indique al-
guém quevenha aser contratado
pelo grupo, ele recebe um bônus
de US$ 2 mil como recompensa.

Para Mantovani, muitas em-
presas têm evitado as indicações,
pois têm sido mais cobradas por
resultados e as próprias demis-
sões estão mais comuns. “A im-
pessoalidade é necessária e evita
a oxigenação da empresa, pois
um processo de recrutamento
profissional traz pessoas com vi-
sões diferentes. A indicação não é
o melhor caminho, e o seu univer-
so émais restritotambém, poisas
consultorias oferecem maior le-
quede opções”,pondera ogeren-
te da Case Consulting.
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Chapina Alcazar toma
posse hoje à frente
dos contabilistas

são paulo
O Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Em-
presas de Assessoramento, Perí-
cias, Informações e Pesquisas
no Estado de São Paulo (Ses-
con-SP) promove hoje a soleni-
dade de transmissão de posse
da presidência da entidade. O
evento será realizado no Salão
Nobre do clube Monte Líbano,
no bairro de Moema, em São
Paulo.

O novo presidente, José Ma-
riaChapina Alcazar,que estáno
cargo desde o dia 02 de janeiro
deste ano, substitui oficialmen-
te Antônio Marangon, que pas-
sa a ser membro do Conselho
Consultivo do Sescon-SP e da
Associação das Empresas de
Serviços Contábeis do Estado
de São Paulo (Aescon-SP). Até o
ano passado, Chapina ocupava
a vice-presidência da entidade.

De acordo com o novo presi-
dente, serão prioridades da no-
va gestão a cobrança por mais
transparência na prestação de
contas do governo e a redução
da carga tributária.

“Queremos aredução dacar-
ga e a simplificação dos proces-
sos tributários do governo, co-
mo o Simples,que aumentam o
custo-Brasil e expulsam os in-
vestimentos das empresas”,
afirma Chapina.

Mercado de trabalho
Além das ações de representati-
vidade, o Sescon-SP também
pretende dar ênfase à imple-

mentação de programas de for-
mação de mão-de-obra para o
setor através de parcerias com
Lions e Rotary Clube.

“Existe uma carência muito
forte para a formação de
mão-de-obra na área contábil,
especialmente na área de Re-
cursos Humanos”, diz.

Entre as atividades mais pro-
missoras na área estão a de pla-
nejamento tributário e estraté-
gico e a de gestão de negócios.
Segundo ele, vários empresá-
rios estão conseguindo ganhar
dinheiro com prestação de ser-
viçosdegestão deestoquesede
folha de pagamentos.

Como empresário, Alcazar
também está tomando provi-
dências para se adaptar. Além
de ser proprietário da Seteco
Consultoria Contábil, ele tam-
bématua emuma produtorade
sistemas de gerenciamento de
negócios, a Asplan, abrindo
possibilidades para atuar mais
como consultor do que como
contabilista.
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RECURSOS HUMANOS

Saba firma
parceria com
Integração

são paulo
A Saba, líder mundial no ge-
renciamento do capital hu-
mano e na oferta de projetos
de e-learning, anunciou on-
tem parceria com a Integra-
ção, escola de negócios e con-
sultoria de gestão de negócios
ePessoas. Como novoacordo,
a Saba fortalece seu poder de
venda no Brasil, mercado on-
de atua indiretamente.

“A parceria com a Integra-
ção reforça o nosso programa
de canais, SabaTEAM, que foi
elaborado especialmente pa-
ra o Brasil com o objetivo de
dobrar o volume de negócios
no País até o final deste ano”,
afirma Fábio Rocha, country
manager (gerente no País) da
Saba. O executivo diz ainda
que, juntas, a Saba e a Integra-
ção irão atuar com foco na área
de aprendizagem organiza-
cional, principalmente na im-
plementação de projetos de
e-learning.

A Integração passa a ofere-
cer o portfólio completo da
tecnologia Saba, complemen-
tadacom osprodutos dalinha
Centra (salas de aula virtuais).
Dessa forma, permite que as
organizações implementem
suas estratégias de Gestão de
Capital Humano, tais como
alinhamento dos profissio-
nais com as metas da compa-
nhia, capacitação e desenvol-
vimento de colaboradores e
suas habilidades, medição de
resultados e otimização da
performance.

“A partir de agora, vamos
oferecer ao mercado ferra-
mentasde aprendizagemque,
aliadas aonosso conhecimen-
to em consultoria, possibilita-
rãoà Integraçãoaoferta deso-
luções completas em Gestão
do Capital Humano”, diz Fer-
nando Cardoso, diretor da Es-
cola de Negócios.
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Kodak fecha 3mil vagas
nova york // A Eastman Kodak Co., a maior empresa
mundial do setor de fotografia, anunciou que fechará 3
mil postos de trabalho adicionais, na tentativa de con-
cluir um plano de reestruturação até o final deste ano. A
Kodak prevê cortar o total de 28 mil a 30 mil vagas, com-
parativamente à sua estimativa anterior, de 25 mil a 27
mil postos. Os gastos relacionados aos cortes ficarão en-
tre US$ 3,6 bilhões e US$ 3,8 bilhões, afirmou ontem a
Kodak em comunicado.
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VA I V É M

Spencer abre nova gerência
são paulo // Com o objetivo de aprimorar seu relaciona-
mento com os canais de vendas, a Spencer, empresa que
detém 10% do mercado de automação em processos lo-
gísticos e comerciais no Brasil, contratou Everaldo Luiz
Reyes para assumir a nova gerência de Canais. O executi-
vo é formado em Processamento de Dados e atua na
área de canais desde 1993. Everaldo Luiz Reyes irá cuidar
da implantação da política de alianças e canais da em-
presa.
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SETOR PÚBLICO

Santo André abre 291 vagas
são paulo // A Prefeitura de Santo André receberá inscri-
ções, de 22 de fevereiro a 2 de março, para sua seleção
pública com 291 vagas de estagiários. Os interessados
devem estar cursando o ensino médio ou superior e po-
dem se inscrever pela Internet, no site da Fundação Vu-
nesp (www.vunesp.com.br), responsável pela seleção. A
inscrição custa R$ 23,00. As vagas para alunos do ensino
superior são para as áreas de Administração, Arquitetura,
Biblioteconomia e Biologia, entre outras.
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VA I V É M

Vantrix contrata Manish Jha
são paulo // A Vantrix Corporation, empresa canadense de
fornecimento de publicidade e conteúdo de vídeo e áu-
dio escalável para dispositivos móveis, anunciou ontem
que contratou o executivo Manish Jha para exercer a
função de CEO (executivo-chefe), principal cargo da em-
presa. Jha foi vice-presidente sênior e gerente-geral da
ESPN Mobile, onde supervisionava todos os esforços mó-
veis da ESPN, incluindo o licenciamento de conteúdo e o
Mobile ESPN,um operador móvel virtual.
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«Queremos a redução
da carga e a
simplificação dos
processos tributários
do governo, como o
Simples»
JOSÉ MARIA ALCAZAR
PRESIDENTE SECON-SP

Segundoo executivo,o fundamentalé enxergaro
ITILcomo umprocesso,nãoum projeto.“Amaioria
das pessoas de TI ainda não incorporou o conceito
de trabalhar por processos. Felizmente, atuar dessa
forma éuma realidade na AsystSudamérica”, afirma
ele.

América Latina
A capacitação é uma das ações da empresa, que ao
longo do ano tambémrealizará treinamentos técni-
cos ecomportamentais, alémde teamworks (traba -
lhos de equipe) não só no Brasil, mas também nas
operações da América Latina, como a realização de
um recente teamwork na Argentina, ministrado por
Jorge A. Perlas, diretor de Processos da empresa.

Cerca de 23analistas das cidades deBuenos Aires
e Bahía Blanca, que atendem clientes como Johnson
&Johnson, GeneralElectric,Henkele SolvayIndupa
participaram da jornada decapacitação. Nos treina-
mentos, os funcionários têm a oportunidade de
aprimorar seus conhecimentos em qualidade de
serviços, além de trocar experiências com outros co-
laboradores sobre o cotidiano do atendimento ao
cliente.

“A qualificaçãodo capitalhumano éfundamental
em nosso negócio”, explica o diretor. Atualmente, a
empresa possui 820 funcionários, mas quer chegar,
apenas no Brasil, ao número de mil em 2007.

panoramabrasil

Empresa aplica R$ 544 mil e capacita
cerca de 10% dos seus colaboradores;
modelo adotado é referência

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Asyst Sudamérica eleva capacitação
interna em gestão estratégica digital

são paulo // A Asyst Sudmamérica, empresa espe-
cializada em gestão e operação de TI, fechou 2006
com 77 funcionários certificados nas técnicas de
ITIL (Information Technology Infrastructure Libra-
ry, ou biblioteca de infra-estrutura de TI). Com in-
vestimento na ordem de R$ 544 mil, cerca de 10%
dos colaboradores passaram a contar com a certifi-
cação e a contribuir diretamente para aprimorar a
metodologia de trabalho da empresa.

O ITIL é o modelo de referência para gerencia-
mento de processo de tecnologia mais aceito mun-
dialmente. Apresenta um conjunto de procedimen-
tos gerenciais organizados em disciplinas com os
quais uma organização pode fazer sua gestão tática
e operacional, buscando o alinhamento estratégico
com os negócios.

“Custeamos ascertificações e anossa metaé ofe-
recer em 2007 um mínimo de 32 horas de aula de
treinamento comportamental e técnico a todos os
nossos 820 profissionais”,revela Francisco Blagevit-
ch, diretor de Novos Negócios. “O resultado desse in-
vestimento reside, acima de tudo, na qualidade dos
processos e nas pessoas envolvidas”, completa.
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