
transferência do
poder econômico
dos Estados Uni-
dos e da Europa
Ocidental para
uma série de

países emergentes vem acontecen-
do em um ritmo sem precedentes.
Estudo recente do banco Goldman
Sachs prevê que, dentro de 20 anos
mais ou menos, o produto interno
bruto da China poderá ser maior do
que o dos Estados Unidos. Juntos,
China, Rússia, índia e Brasil (com
US$ 193 bilhões) acumularam mais de
US$ 2 trilhões em reservas de moe-
da estrangeira; empresas locais do
sudoeste da Ásia, da índia, da Chi-
na, da Rússia e dos países do Golfo

Pérsico vêm comprando ativos indus-
triais em todo o mundo. No passado,
esses países emergentes dependiam
da mão-de-obra barata para con-
correr na base da pirâmide. Isso já
não acontece. Sua competitividade
hoje alcança os produtos sofisticados
(high end, ou de ponta), assim como
setores com uso intensivo de conhe-
cimentos, como a biotecnologia e as
ciências da informação.

Executivos sêniores de todo o
mundo não têm fechado os olhos
para tamanha mudança de cenário.
Meus colegas e eu realizamos, há
pouco, importante estudo com CEOs
das 50 maiores empresas multinacio-
nais, que, juntas, empregam mais de
3 milhões de pessoas e têm valor de

mercado que beira os US$ 2 trilhões.
Essas empresas se mostram totalmen-
te cientes das drásticas mudanças em
andamento e planejam intensificar,
agressivamente, sua presença nas
regiões em desenvolvimento. Parti-
cularmente, reconhecem que Bra-
sil, Rússia, índia e China (os países
do BRIC) representam não apenas
um mercado em expansão de quase
2 bilhões de pessoas, mas também
uma fonte de mão-de-obra e de cére-
bros a custos relativamente baixos.

As empresas multinacionais
analisadas em nosso estudo vêm
planejando aumentar substancial-
mente a porcentagem de talentos de
fora da sede da empresa durante os
próximos cinco anos. Além disso,

134 HSM Management 68 inaio-junho 2008



seus CEOs estão muito interessados
na gestão de talentos de alto nível
(incluindo recrutamento, desenvol-
vimento e retenção), dedicando até
40% de seu tempo a essas tarefas.
Mesmo assim, infelizmente, é pre-
ciso reconhecer que muitas delas
ainda estão muito mal preparadas
para administrar talentos de alto
nível no ambiente globalizado, por
três motivos: ignorância generali-
zada a respeito de quanto (e com
que velocidade) as situações estão
mudando, quantidade sem prece-
dentes de desafios sobre decisões
de pessoal e práticas inadequadas
em relação a talentos.

Embora os executivos costumem
ter bom conhecimento da compe-
titividade mundial, muitos não co-
nhecem mercados específicos. Um
estudo do BT Group detectou que
55% dos executivos de empresas oci-
dentais não sabiam nem mesmo que
a moeda da índia é a rupia. Mui-
tos executivos também nada sabem
sobre o enorme investimento feito
pela índia na área de tecnologia
da informação, que, somado a seu
capital intelectual, faz daquele país
não só um local onde se pode tercei-
rizar mão-de-obra a preços baixos;
trata-se também de uma fonte de
pesquisa extremamente poderosa
para todo o mundo.

Há pouco tive uma experiência
pessoal de contratar na índia uma
pesquisa extremamente complexa.
O projeto exigia acesso a bases de
dados privadas e públicas, bem
como cuidadosa investigação, que
incluía os antecedentes profissionais
das pessoas. Depois de descrever o

trabalho para alguns colegas oci-
dentais, pedi a eles uma estimativa
de custos para realizar a pesquisa
na índia. A estimativa mais baixa
estava 200% acima do custo real,
e as mais altas chegavam a 2.000%
ou mais!

Na verdade, muitos executivos
nos Estados Unidos e na Europa
Ocidental não percebem que os cé-
rebros sofisticados da índia são, além
de muito inteligentes, incrivelmente
baratos e produtivos, proporcionan-
do um meio rápido e econômico de
desempenhar um trabalho que exige
capacidade intelectual substancial.
Como assegura Arun Seth, presi-
dente da BT índia, "as empresas in-
dianas mostraram uma agilidade e
uma velocidade surpreendentes na
adoção de novas tecnologias e, em
muitos casos, fizeram-no de forma
mais rápida do que nos Estados Uni-
dos ou na Europa. As organizações
ocidentais precisam começar a co-
laborar com as empresas dos BRICs
ou ficarão para trás".

As decisões no ambiente de
competição mundial apresentam
grande número de desafios sem
precedentes. Para começar, alguns
setores crescem a taxas alucinan-
tes: a taxa composta de crescimento
anual na China foi de 19% no setor
de telecomunicações, 26% no auto-
mobilístico e 31% no de produtos
eletroeletrônicos. Assim, enquanto
em 2003 havia apenas oito empresas
chinesas no ranking das 500 maiores
do mundo da revista Fortune, em
2006 elas eram 20.

Essas empresas geraram enorme
demanda por talentos e os execu-

tivos geralmente acham dificílimo
encontrar profissionais qualificados
nesses novos mercados. Na China,
onde até meados dos anos 90 não
havia escolas de administração de
empresas, a oferta de gerentes talen-
tosos é realmente escassa e os níveis
salariais acabam se assemelhando
aos dos países mais desenvolvidos
para atrair expatriados e chineses
que foram estudar fora. O mercado
na índia também enfrenta o pro-
blema de talentos insuficientes para
dar apoio ao crescimento a uma ve-
locidade delirante. Os candidatos
procurados encontram-se na posição
extremamente confortável em que a
forte demanda permanece em alta
constante e o que não faltam são his-
torias de pessoas com três ou quatro
ofertas de emprego.

Quer mais? As dificuldades não
terminam depois da contratação.
Na Ásia, a taxa de candidatos que
permanecem no emprego é inferior
à dos Estados Unidos e da Europa,
apesar da tradição local de empre-
gos vitalícios e lealdade dos fun-
cionários. E, embora haja grande
necessidade de diversidade, a inte-
gração dos estrangeiros nunca foi
fácil. Colegas do Japão realizaram
há pouco um estudo sobre gestão de
talentos em empresas japonesas que
vêm acelerando sua expansão no ex-
terior com crescimento orgânico e
com aquisições e descobriram que,
muitas vezes, os executivos de ori-
gem não-japonesa acabam deixando
o posto por incompatibilidade com
a cultura gerencial.

Como se não bastasse, outro
enorme desafio é a diferença cada
vez maior entre os valores pessoais
dos trabalhadores nos países mais
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desenvolvidos e os dos países em
desenvolvimento. Os primeiros
priorizam o equilíbrio entre tra-
balho e vida privada, ao passo que
os últimos costumam colocar o tra-
balho c o sucesso profissional em
primeiro lugar. Para exacerbar a
situação, o efeito demográfico do
envelhecimento dos baby-boomers
-pessoas nascidas depois da Segun-
da Guerra- e as gerações seguintes
são uma preocupação que ronda
constantemente os gestores. As 50
multinacionais contempladas em
nosso estudo mundial já esperam
que a porcentagem de executivos
com idade entre 33 e 44 anos em
seus quadros diminua dos 80% atu-
ais para apenas 18% nos próximos
cinco anos. Diminuição radical.

Infelizmente, tomar decisões so-
bre as pessoas ainda é uma das prá-
ticas mais fracas das organizações
em geral. Pense em como as empre-
sas tomam suas decisões financeiras:
com rigor, profissionalismo e aplica-
ção de conhecimentos avançados.
Agora compare isso com a forma
pela qual as decisões sobre pessoal
são tomadas. Muitas vezes, o pro-
cesso se destaca por falta de rigor
em cada etapa, desde a percepção
da necessidade de mudança até o
modo de integrar o recrutado.

Práticas ruins existem até mes-
mo nas melhores empresas. Em um
recente painel que promovemos
com mais de cem altos executivos
dos Estados Unidos, Alemanha,
Reino Unido e França, apenas a
metade disse acreditar que pode
identificar os melhores desempe-
nhos e os potenciais-chave de suas
empresas. Em outras palavras, pelo
menos metade dos executivos pode
estar promovendo as pessoas erra-
das para posições importantes.

A melhor forma de as matrizes
de multinacionais contratarem e
reterem talentos nos países do BRIO

e outros emergentes depende talvez
de três iniciativas:

Adotar nova mentalidade. As
empresas precisam se informar
sobre as realidades dos mercados
emergentes mais "quentes" e dos
métodos agressivos que jã estão em
prática nesses locais. A Tata Consul-
tancy Services, com sede na índia,
por exemplo, mede o custo de re-
crutamento em diversas faculdades
e outros canais e computa o retorno
sobre esse investimento em número
de candidatos com potencial de
contratação, o ritmo de progresso
desses candidatos na empresa e a
taxa de retenção. A partir desses
cálculos, a TCS classifica as faculda-
des em diferentes categorias, sendo
que para algumas delas tem feito
ofertas gerais, para toda a classe
de formandos. A TCS também está
trabalhando com algumas universi-
dades para redesenhar o currículo
de alguns cursos com o objetivo de
preparar melhor os alunos para
uma carreira de sucesso na TCS ou
em qualquer outra empresa de con-
sultoria em tecnologia da informa-
ção. A Infosys Technologies deu um
passo adiante e criou um campus na
índia, tido como o maior centro de
treinamento corporativo do mundo,
capaz de acolher 12 mil alunos por
ano. Em 2007, o centro recebeu cem
alunos chineses de graduação que
a Infosys treinou para impulsionar
suas operações na China.

Eliminar a burocracia. Hoje
a realidade não é mais de abun-
dância de candidatos, mas de
raridade e disputa pelos melhores
profissionais. As empresas precisam
reforçar e agilizar os processos de
recrutamento e contratação. Uma
forma de conseguir chegar a pro-
cessos que sejam ao mesmo tempo
confiáveis e rápidos envolve ter
alguns poucos assessores realmen-
te qualificados em vêz de seguir
a prática tradicional de envolver
grande número de participantes
médios. As empresas também pre-
cisam delegar poder a alguns de

seus melhores líderes nos mercados
emergentes.

Implementar as melhores prá-
ticas. As principais empresas mul-
tinacionais já aplicam algumas
das melhores práticas da área
de recursos humanos, tais como
avaliar seus funcionários segundo
padrões internacionais, desen-
volver um equilíbrio de talentos
locais e estrangeiros, implementar
a adoção sistemática de mentores
e programas de coaching para os
gestores locais e definir programas
de sucessão adequados para as
organizações centrais. Além disso,
começaram a desenvolver novas
abordagens para superar obstácu-
los, como contratar profissionais de
talento além do necessário -para
se precaver contra as baixas taxas
de permanência. A medida que os
melhores vão sendo promovidos,
o aumento geral da produtividade
da organização mais do que com-
pensa o custo das contratações
adicionais.

Historicamente, o processo de
tomar decisões excelentes a respei-
to de pessoas deu um grande salto
em termos de tempo por volta da
Primeira Guerra Mundial, quan-
do a contratação em massa levou
ao desenvolvimento de técnicas de
testes e entrevistas muito melhores.
Infelizmente, pouco se avançou des-
de aqueles dias. Agora, diante de
tantas mudanças, é hora de avançar
novamente. A vantagem será das
empresas que conseguirem contra-
tar e desenvolver os maiores talentos
em termos mundiais.
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