
mercado de trabalho globalizado está passando
por urna transformação sem precedentes. Nas
regiões desenvolvidas, corno Estados Unidos
e Europa Ocidental, os executivos têm de en-

frentar o rápido envelhecimento da força de trabalho e
os altos custos da mão-de-obra. Ao mesmo tempo, seus
colegas que atuam na China, na índia, no Brasil e em
boa parte do mundo em desenvolvimento precisam
lidar com a falta de candidatos adequados e com as
mudanças associadas ao ritmo do crescimento econômi-
co, o que dificulta a busca e a retenção de profissionais
qualificados.

Jeffrey Joerres, presidente-executivo da Manpower
e presidente de seu conselho de administração, con-
ta com urna rara vantagem no que se refere a essas
e a outras questões que afetam o mercado de traba-
lho no mundo todo. Com faturamento de cerca de
US$ 19 bilhões por ano, sua empresa é a segunda maior
fornecedora de recursos humanos mundial. Em 2006,
a Manpower colocou no mercado cerca de 4,4 mi-
lhões de trabalhadores temporários em companhias
de 73 países.

Entrevistado na sede da empresa, em Milwaukee,
nos Estados Unidos, Joerres aborda questões como a
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natureza mutante do mercado de trabalho globalizado,
os desafios dos departamentos de recursos humanos
e as dificuldades enfrentadas pelas organizações que
querem ingressar em mercados em desenvolvimento,
como China, índia e Brasil.

Sua posição à frente da Manpower lhe dá um panora-
ma único do mercado de trabalho globalizado. O que
o s r. tem visto por aí?

Acima de tudo, fica claro que as empresas maiores
estão tentando ganhar mais agilidade com equipes
flexíveis. No caso de nossos dez principais clientes de

atuação mundial, os funcionários temporários consti-
tuem entre 10% e 25% da força de trabalho. Os dados
do Bureau of Labor Statistics, que correspondem à
média norte-americana, apontam que essa participação
é de 3%, A diferença entre os números revela que as
grandes organizações estão na frente. As companhias
de médio porte ainda não sentiram essa pressão, e as
pequenas menos ainda, mas ela vai chegar.

As grandes organizações não estão recorrendo a pro-
fissionais temporários para reduzir seus custos fixos. Elas
recorrem a empresas como a nossa porque precisam de
talentos e nem sempre conseguem se mover com a veloci-
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dade necessária. É isso o que vemos acontecer com mais
freqüência conforme o mundo demanda mais talentos e
a competiü\idade entre as companhias aumenta.

Quando olho para o futuro, vejo que a busca de
talentos cria mudanças estruturais na força de trabalho
e que as empresas que não estiverem atentas talvez
passem de um quadro de estabilidade em um ano para
uma situação crítica no ano seguinte. O foco não pode
ficar restrito aos 10% que comandam a organização:
é preciso que o porteiro seja bom profissional, assim
como os funcionários dos escritórios, pois o proces-
so é diferente. As empresas devem se concentrar no
equilíbrio total dos talentos, já que hoje as estruturas
são tão enxutas que basta uma pequena imperfeição
para comprometer toda a organização. Algumas estão
mais à frente c sabem disso, mas silenciam porque não
querem parecer alarmistas.

Quais foram as principais mudanças que atingiram o
mercado de trabalho temporário?

No caso das grandes empresas, o trabalho deixou
de ser uma questão ocasional e passou a ser estratégica.
Sobretudo após a queda da atividade econômica em
2001, diversas organizações de grande porte reavaliaram
toda sua estrutura, em busca de mais eficiência e maior
produtividade. Elas enxugaram seus quadros, reduziram
as linhas de produtos, interromperam projetos não
considerados essenciais e elevaram as expectativas em
relação aos colaboradores. Ao ampliarem os limites de
seu pessoal, chegaram a uma estrutura mais enxuta. Os
executivos dificilmente darão um passo atrás, pois hoje
as empresas têm capital aberto e os investidores não
permitiriam um movimento nesse sentido.

E claro que ainda existe bastante gente que usa o
trabalho temporário de forma ocasional, porém em
geral isso acontece em companhias pequenas -e, muitas
vezes, trata-se de uma prática marginal. Nas grandes
organizações, contudo, esse tipo de atividade não se
destina mais à cobertura de profissionais em férias,
mas está relacionada à otimização da força de trabalho.
Envolve decisões como permanecer em Nova Jersey
ou transferir as atividades para Chenai, na índia. As
pressões competitivas são outras.

Quais os desafios dos profissionais nesse ambiente?
Vejamos o caso dos webmasters. Meus filhos diriam

que é coisa do passado, mas até bem pouco tempo era
um trabalho em alta. Agora, com o programa adequado,
qualquer pessoa aperta as teclas e cria um site. Por isso,
a demanda por esses profissionais caiu bastante.

Hoje, as atividades em alta perdem a atratividade
quase com a mesma velocidade com que ocorrem mu-
danças no ciclo de vida de um produto. Ciclos que
eram de três anos hoje não passam de nove meses.
Cada setor tem sua velocidade própria, é claro, porém
por trás desse ritmo existe uma necessidade constante
de aperfeiçoamento das habilidades. Por isso é tão
importante investir em treinamento e atualização da
força de trabalho.

Como as empresas encaram os esforços de atualiza-
ção dos profissionais?

Muitas fazem o estilo "para inglês ver". As organi-
zações de grande porte em geral contam com bons
programas de treinamento, mas isso não quer dizer que
essas iniciativas funcionem, porque, por causa da estru-
tura enxuta que elas mesmas criaram, não há tempo
durante o período de trabalho para isso. As empresas
disponibílizam material de treinamento, porém não
dizem mais: "Fique fora do escritório por um mês e vá
fazer um curso em nossa unidade Paris". Os progra-
mas são oferecidos à noite, nos fins de semana ou no
horário de almoço, e os colaboradores geralmente os
ignoram. Alguns podem fazer o treinamento se ele está
diretamente associado a aumento de salário, mas não
porque valorizem o processo. E eles precisam aprender
a valorizar.

Qual o papel dos sindicatos no que se refere ao trei-
namento?

A relação é bastante estreita. Na essência, os sin-
dicatos reivindicam salários, benefícios e garantia de
emprego. No entanto, pode haver melhor garantia
de emprego do que o aperfeiçoamento profissional?
Além disso, hoje os sindicatos enfrentam os mesmos pro-
blemas que as empresas e precisam treinar e ampliar as
habilidades de seus funcionários. Por isso, acho que cada
vez mais veremos essas organizações se perguntarem:
"Como podemos proteger os talentos nossos integran-
tes? Como ter certeza de que eles não estão perdendo
o emprego por falta das habilidades corretas?".

Existe alguma iniciativa de requalificação?
No âmbito governamental, o conceito da Fran-

ça (as empresas geram um fundo para financiar
os programas de atualização) é o mais proativo
que vimos. Estão surgindo iniciativas similares no
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Reino Unido e na Austrália, países que têm problemas
de envelhecimento. O processo, porém, ainda está
no início.

Muitos outros países enfrentam o envelhecimento da
população. Como essa tendência afetará a natureza
do trabalho nos próximos anos?

É difícil solucionar questões demográficas, porque
exige parceria entre o governo, que responde pelas
decisões apenas durante um período, e as empresas,
que estão mais preocupadas em atingir suas metas tri-
mestrais. Entretanto, é preciso se lembrar das pessoas.
Pense naquele trabalhador europeu de 60 anos, que
trabalhou a vida inteira sonhando em se aposentar
pelo sistema de previdência do governo. De repente,
ele precisa trabalhar mais cinco anos, porque a idade
mínima para aposentadoria foi ampliada, ou então tern
de se dedicar a uma nova atividade.

Um dos maiores desafios que encontramos é o fato
de que a maioria dessas pessoas está disposta a realizar
uma atividade de meio período e não trabalhos tempo-
rários de período integral, o que é bem diferente.

Como mudar essa mentalidade?
Os governos podem ajudar, com incentivos fiscais,

treinamentos ou subsídios à folha de pagamento, mas
temo que o processo para consolidar essa mudança
tenha de ser doloroso.

Qual o futuro dos departamentos de gestão de pessoas
em uma época em que algumas empresas terceirizam
suas incumbências?

Terceiri/ar, para alguém habilitado, a parte ope-
racional do setor de recursos humanos, como a folha
de pagamento e os planos de aposentadoria bancados
pelo empregador, talvez seja a melhor decisão que uma
empresa pode tomar. Contudo, a transferência da gestão

de aspectos que fazem parte da cultura da organização
ou têm a ver com coiuprometimento pode ser algo
perigoso e problemático em longo prazo.

O novo desafio para a área de RH está em ir além
do aspecto operacional e entrar em áreas nas quais
consiga fazer diferença, no que se refere à competi-
tividade do negócio mesmo. Quando o presidente da
empresa pergunta como aumentar o envolvimento
dos colaboradores, como fazê-los abraçar a missão
da empresa ou como otimizar os talentos, é aí que
os profissionais de recursos humanos devem entrar.
Cabe a eles fazer diferença, tanto no fluxo de pessoas
que entram e saem da empresa quanto no modo
como os profissionais se sentem em relação a ela,
Ningtiém resolveu isso até hoje. Conversei com pes-
soas de grandes organizações que estão tentando
solucionar a questão. A IBM está quase conseguindo,
é o exemplo mais próximo do sucesso de que tenho
conhecimento.

O envolvimento dos colaboradores é mais difícil
no caso das empresas que atuam em mercados
emergentes?

O envolvimento dos colaboradores é importante
em qualquer lugar, seja em Chicago, seja na China.
O que muda é a velocidade do processo nos diversos
mercados. Em certa medida, o envolvimento importa
menos quando o emprego é apenas um ganha-pào.
Por isso, quando mudaram para outros países, mui-
tas empresas concentraram-se apenas na redução
de custos e não se preocuparam em saber o que as
torna rnais atraentes para os funcionários do que
as concorrentes.

Vejamos o que acontece hoje. No caso das grandes
organizações, que fazem parte da lista das 20 maiores
da revista Forbes, a redução dos custos é coisa do pas-
sado. Já estão voltadas para os lucros, e os trabalhos
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que agregam pouco valor foram eliminados. Ou seja,
voltaram para a essência: os talentos. Os profissionais
de alto valor que ficaram na empresa se perguntam
se realmente gostam de seu ambiente de trabalho e
o que os impede de mudar para outro emprego que
ofereça salário mais alto. E a resposta a essas perguntas
fica bem rnais difícil dentro da cultura da China ou
da índia.

Vou dar um exemplo: nos últimos três meses,
quatro clientes nos falaram sobre a cidade para a
qual estão transferindo suas atividades: Brno, na
República Tcheca, uma fonte de talentos. Essa cida-
de não tem nem meio milhão de habitantes. O que
aconteceria se quatro organizações com cerca de
mil novas vagas de emprego se instalassem em uma
cidade desse tamanho em intervalos de três meses?
O mercado de trabalho ficaria repleto de ofertas.
Por isso, os executivos realmente precisam tomar
cuidado com a escolha e observar os aspectos que
tornam sua empresa atraente.

Qual é sua avaliação dos mercados para mão-de-obra
qualificada, incluindo executivos, em países como a
China e a índia?

O maior desafio da China é a gerência. Você conse-
gue fácil mil funcionários, mas quem os coordenará?
Como encontrar um gerente de controle de qualidade?
Não há nada parecido no país. As empresas começa-
ram a firmar parcerias com universidades e centros
de tecnologia, porém o resultado ainda é tímido. As
multinacionais estão gastando dinheiro sem receber
o retorno esperado. Claro que existem muitas razões,
mas uma das maiores delas é a intensa atividade no
mercado de trabalho chinês.

Para piorar a vida das multinacionais, as companhias
chinesas entraram no páreo. Até poucos anos, havia uma
disparidade de cerca de 50% entre os salários pagos aos
executivos pelas multinacionais e pelas organizações
locais. Agora, porém, as empresas chinesas dizem: "Não
há problema, a gente iguala os salários". E os chineses,
que confiam mais nas instituições da própria cultura,
preferem trabalhar em companhias nacionais depois de
contar com uma passagem por uma multinacional no
currículo. Assim, as organizações estrangeiras enfrentam

um problema duplo: a falta de talentos na China e a
facilidade com que os profissionais que são desenvol-
vidos migram para as concorrentes chinesas.

No entanto, além da gestão, as empresas precisam
entender que, se o que as levou para a China foi a busca
de menores custos com mão-de-obra, em longo prazo
a decepção pode ser grande. Transfira suas atividades
para a China se o mercado for bom e esteja preparado
para lidar com a escassez de talentos, que só tende a
piorar. E o governo sabe disso.

Na realidade, o governo chinês aprovou uma lei que
amplia as zonas especiais de produção para além das
principais cidades, porque a evasão dos trabalhadores
rurais causou problemas urbanos. As multinacionais que
costumavam se estabelecer na cosia -em Guangzhou ou
Tianjin- agora precisam mudar para o oeste. Trata-se
de uma cultura totalmente diferente e com escassez
ainda maior de profissionais qualificados.

E quanto ao mercado de trabalho da índia?
Na índia, encontrar talentos gerenciais não é tão

difícil. O que ouvimos quando conversamos com
organizações indianas ou multinacionais que atuam
no país é que os índices de problemas nos call centers
e nos centros de processamento de transações são
espantosos. Quando uma companhia diz que tem uma
taxa de rotatividade de funcionários de 30% em um call
center, muitas vezes não contabiliza os primeiros dois
meses. Se contasse esse período, o índice chegaria a
300% ao ano.

E preciso que as empresas se tornem mais sofisti-
cadas na hora de avaliar os funcionários e se esfor-
cem para se diferenciar aos olhos dos profissionais
disponíveis no mercado. Falando mais abertamente,
elas têm de compreender, de maneira pragmática,
que os mercados de trabalho são locais e possuem
características peculiares. Existem diferenças im-
portantes entre Bangalore e Nova Deli, por exem-
plo, ou entre Chenai e Mumbai. Bangalore ficou
conhecida como a capital da tecnologia da infor-
mação e recebeu grande fluxo de empresas desse
segmento. Chenai se destaca como pólo de operários
horistas e por isso atraiu mais serviços de atendi-
mento ao cliente e unidades de suporte. A condição
de capital do país provocou uma concentração de
talentos generalistas em Nova Deli. Conforme as
empresas esgotam essas cidades e começam a pro-
curar outras sedes, precisam enfrentar outro ciclo
de desenvolvimento e aprender a como convencer
os profissionais de Bangalore a mudar para Chenai.
Trata-se de algo novo na índia, porque, historica-
mente, a migração geográfica da população não é
um fenômeno comum.

96 www.hsmmanagement.com.br



Como o sr. avalia o mercado brasileiro para mão-de-
obra especializada, inclusive de executivos?

Como ocorre em muitos países, o Brasil enfrenta
escassez de talentos, questão que precisa ser abordada
coletivamente por governos, empresas e profissionais.
Os empregadores têm de se esforçar para encontrar pro-
fissionais especializados, inclusive executivos e gerentes
de nível intermediário, necessários para atender a suas
demandas. Identificamos rotatividade particularmente
alta em áreas corno TI, varejo, agricultura, indústria
petroquímica e telecomunicações. Se o Brasil man-
tiver o crescimento econômico positivo apresentado
nos últimos anos, acredito que os salários tenderão a
subir, estimulando a disputa por talentos conforme as
empresas se desdobram para recrutar e preservar os
profissionais qualificados. Portanto, a implementação
de estratégias inovadoras de retenção, como a oferta
de planos de carreira individualizados e programas de
treinamento de alto nível, e a compreensão do que os
profissionais realmente esperam do trabalho serão os
fatores de diferenciação dos empregadores no futuro
e a chance de se manter em posição de vantagem.

Que erros de RH as empresas cometem ao ingressar
nos mercados emergentes?

O erro mais clássico, e que não deixa de ser repeti-
do, 6 trazer uma equipe gestora estrangeira. É sedutor
porque, ao trazer estrangeiros, a comunicação dentro
da empresa dá certo e tudo parece funcionar bem.
Os executivos visitam o local e tudo parece perfeito.
Cerca de três ou quatro anos mais tarde, o presiden-
te pensa: "Bem, tivemos essa explosão de crescimen-
to, mas agora estamos estagnados". Então traz novos
estrangeiros e ainda assim não consegue o crescimento
almejado.

Se você vai atuar em um mercado em desenvolvi-
mento, precisa investir nas pessoas -a seu modo e pre-
servando a cultura da organização, é claro. É positivo
trazer equipes estrangeiras para um período curto, para
se certificar de que a cultura está sendo transferida
corretamente, mas só isso. Os estrangeiros não terão
o mesmo grau de conhecimento do mercado que um
profissional nascido no país. Paradoxalmente, um dos
motivos pelos quais algumas empresas estão deixando
de recorrer a estrangeiros é porque a pressão para en-
xugar custos está de volta. Estão chegando ã resposta
por outro caminho.

Quais lições a Manpower aprendeu com a atuação nos
mercados em desenvolvimento?

Em nosso primeiro dia de atividade em Moscou
e São Petersburgo, em 1997, começamos como uma
empresa de recolocação de trabalho temporário. Havia
uma fila de 500 pessoas diante de nossa porta. Avaliamos
os candidatos, fizemos entrevistas e encaminhamos as
pessoas para as multinacionais. Por volta do meio-dia,
estas nos telefonaram e disseram que os candidatos
tinham sido contratados definitivamente. Em seguida,
mudamos de atuação para uma empresa de recolocação
de mão-de-obra permanente.

Quando chegamos à China e, em certa medida,
também à índia, nos dedicamos a encontrar gerentes
permanentes e cobrar uma taxa pelo serviço. O motivo
para isso foi que, se colocássemos mil profissionais para
trabalhar como temporários a US$ l por hora e depois
cobrássemos uma taxa, de acordo com nossos padrões
os números não fechariam. •
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