


Imagine uma única seleção
de trainees com 28 mil

candidatos. Como selecionar um
público que participa do mesmo
processo? Como escolher quem se
encaixa numa determinada vaga
quando há tantas opções? Uma res-
posta a essas aflições do RH está no
uso de ferramentas tecnológicas - e
o arsenal das empresas vai desde o
e-recruitment até inovadoras solu-
ções, como o uso do Second Life
para pescar, nas ilhas corporativas,
os seus profissionais.

Sofia Esteves, presidente do Gru-
po DM Recursos Humanos, afirma
que, atualmente, a maioria das gran-
des empresas utiliza ferramentas
tecnológicas para contratação. "A
tecnologia permite que, de 28 mil
inscritos, o processo caia para 15
mil, passando para um número bem
inferior após aplicar o teste eletrô-
nico até a realização de poucos can-
didatos numa entrevista presencial.
Tudo isso é feito em apenas quatro
meses, o que seria impossível caso
fosse realizado da maneira tradicio-
nal", explica.

A economia de tempo na contrata-
ção foi um dos principais motivos
para que a Sertrading Recursos
Humanos adotasse uma ferramenta
de recrutamento eletrônico, imple-
mentada em janeiro deste ano. "Pre-
cisamos atender à demanda das áreas
de negócios de forma cada vez mais
rápida, viabilizando recursos que nos
ajudem a diminuir e otimizar o tempo
de execução. A ferramenta de busca
eletrônica ajuda a fazer uma pré-
seleção do que estamos buscando.
Dessa forma, conseguimos focar os
aspectos relevantes, dispensando a
leitura de milhares de currículos para
tirar entre 10 a 20 perfis que estejam
mais adequados", declara Ana Mar-
tins, gerente de recursos humanos
da Sertrading, quando sinaliza que

T-SYSTEMS CRIA ÁREA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EM MUNDO
VIRTUAL PARA BUSCAR TALENTOS REAIS

A tecnologia permite enxergar além
do oceano das ferramentas online de
recrutamento e seleção. Inovação foi a
palavra de ordem da T-Systems Brasil,
empresa de tecnologia da informação
e comunicação, pertencente ao grupo
Deutsche Telekom, quando decidiu
"pescar" os seus candidatos em uma
das ilhas do Second Life. Recentemen-
te, a companhia lançou no metaverso
sua área de recrutamento e seleção
com o objetivo de buscar profissionais
que se interessem por tecnologia
e fazer com que eles conheçam e
ingressem na companhia.
Ao acessar o ende-
reço da empresa, o
usuário entra num uni-
verso paralelo que
reproduz as unida-
des da T-Systems da
Quatá (São Paulo) e
Demarchi (São Ber-
nardo do Campo) e é
recepcionado pela Pink
Spirit - uma funcioná-
ria virtual da área de
recursos humanos cria-
da especialmente para
atender o visitante.
Durante a visita, Pink Spirit oferece
as boas-vindas ao candidato, forne-
ce informações sobre a companhia,
vagas disponíveis, benefícios ofere-
cidos e a oportunidade de participar
de uma minientrevista para ingresso
na empresa.
"Diferentemente de outras redes
de relacionamento da internet,
no Second Life circulam pós-gra-
duados, graduandos e também
pessoas na faixa etária acima dos

25 anos. Outro diferencial é nossa
funcionária virtual, a Pink Spirit. Ela
apresenta a empresa, os benefícios
e convida os avatares a trabalharem
na T-Systems", explica André Vieira,
diretor de Recursos Humanos da T-
Systems do Brasil.
Embora sem resultados de candi-
datos contratados para as vagas
disponíveis na T-Systems, em menos
de um mês de operação, realizado
em março deste ano, a empresa vir-
tual contou com aproximadamente
100 visitas. O avatar que acessa a
companhia no Second Life conhece
as vagas e os benefícios e também

pode visitar a sala de descompres-
são da empresa, que possui um
vídeo institucional da organização,
coffee break, mesa de pebolim e
refrigerante. "O Second Life é uma
maneira adicional para divulgação,
para um público focado em TI ou que
tenha interesse no assunto", reforça
Vieira quando lembra que na ilha da
organização há um link com o mundo
real, que encaminha o interessado
para um endereço eletrônico.



RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

utiliza a ferramenta para todas as
posições da companhia.

Sofia ressalta, ainda, que além da
redução do tempo gasto na seleção,
as empresas também economizam
com o gasto em consultores que,
antigamente, faziam todas as dinâ-
micas presencialmente. Embora a
tecnologia seja bastante difundida
e esteja disponível há alguns anos
no mercado, algumas organizações
aderiram recentemente. É o caso do
McDonad's que, hoje, possui mais
de 60 mil profissionais cadastrados
em seu banco de dados.

Recurso em abundância
O sistema de contratação de

funcionários da empresa ficou mais
ágil e antenado com o mundo virtual
desde junho de 2007, quando foi
criado um processo eletrônico para
cadastro de currículos e seleção de
candidatos. Para se inscrever, basta
acessar o site da companhia e clicar
no link Trabalhe Conosco, localiza-
da na home da empresa.

Sofia, da DM Recursos
Humanos: além da redução do

tempo gasto na seleção, as
empresas também economizam

com consultores

eletrônica foi uma escolha que fa-
cilitava o trabalho dos recrutadores.
"A nova forma de recrutamento
diminuiu o tempo gasto pelo se-
lecionador na captação e triagem
inicial de currículos, bem como na
convocação de candidatos para as
etapas presenciais do processo",
observa Márcia Bertolini, gerente
de RH do McDonald's.

Assim, a centralização do recru-
tamento trouxe ao McDonald's uma
redução de custo entre 15% e 20%
no turnover dos atendentes e, con-
seqüentemente, uma diminuição de
aproximadamente 20% nos custos
com treinamento, uniforme e mate-
rial promocional.

Manter as informações dos can-
didatos numa única base de dados
também foi o principal motivador

Líder no segmento de alimenta-
ção rápida fora de casa, com mais
de 1.161 pontos-de-venda no Brasil,
554 restaurantes, 557 quiosques e 50
McCafés, o McDonald's centralizou
em 2006 o seu banco de currículos,
que antes era feito pelo gerente de
cada restaurante. A iniciativa de-
veu-se à necessidade de um volume
maior de currículos que aumentava
significativamente e pela introdução
da dinâmica de grupo no processo
de seleção. Por isso, a ferramenta

do Grupo Saint-Gobain. No ano
passado, a companhia iniciou a
utilização do e-recruitment para
facilitar a contratação de profissio-
nais, uma vez que a indústria atua
em diversos segmentos (materiais
de construção e materiais de alta
performance: cerâmica e plásticos,
abrasivos e fios de reforço).

De acordo com Mariana Salo-
mão, gerente de recursos humanos
do Grupo Saint-Gobain, antes, os
currículos eram recebidos em pa-

pel ou via e-mail em cada RH das
empresas do grupo. Não havia um
sistema capaz de informar todas as
vagas em aberto. Hoje, o candidato
pode conhecer todas as vagas e
participar em mais de um proces-
so de seleção, caso haja interesse.
"Os responsáveis pela contratação
sabem se o candidato já está par-
ticipando de outros processos",
reforça Mariana.

As ferramentas de e-recruitment
disponíveis no mercado oferecem
uma gama de benefícios e são cus-
tomizadas de acordo com a necessi-
dade do cliente. Na Saint-Gobain, a
ferramenta adotada permite divulgar
um número grande de candidatos
potenciais e oferece a possibilidade
de triagem por meio de critérios
bem definidos, ranqueamento de
candidatos, envio de torpedos, testes
eletrônicos, agendamento de entre-
vista dinâmica por e-mail, gestão de
vagas, entre outras vantagens.

Se há 10 anos a internet já era
uma realidade, imagine hoje, com
tantos recursos que a rede mundial
oferece em todas as áreas profis-



sionais e setores. O segredo do
sucesso de muitas empresas que
estão antenadas com a inovação e
benefícios da nova internet (a Web
2.0, que caminha para a versão 3.0)
é aproveitar bem esses recursos.

Olho no olho
Sabendo que a maioria dos

jovens possui celular e são os
maiores usuários da rede mundial
de computadores, o McDonad's
obteve um alto índice de acerto na
contratação online, considerando
que o perfil do candidato é mais
relevante nos restaurantes, por
exemplo, do que o seu currículo,
pois esse é o primeiro emprego de
muitos dos jovens que são contra-
tados pela empresa.

A ferramenta ut i l izada pelo
McDonald's permite ao seleciona-
dor entrar em contato com vários
candidatos que deseja convocar para
etapas presenciais (entrevista ou
dinâmica de grupo), localizando-os
via SMS ou torpedos enviados de
uma só vez. Em contrapartida, o
candidato pode fazer o seu próprio

agendamento nas datas e horários
disponíveis para as entrevistas, de
acordo com a sua conveniência.
Também é possível manter o jovem
informado sobre cada etapa do
processo de que está participando.
"Anteriormente, ligávamos para
cada candidato e isso consumia três
dias de sua semana. Hoje, o tempo
de espera entre a divulgação de uma
vaga, o recebimento e a análise de
currículos passou a ser zero", ob-
serva Márcia.

Há quem seja mais ousado e pes-
que os seus candidatos nas ilhas do
Second Life. Assim faz a empresa
de tecnologia T-Systems do Brasil
(veja box SecondLife vira isca, na
pág.61). Entretanto, embora seja
realmente inovadora, a iniciativa
para o Brasil pode não ser tão eficaz
quanto os recursos do e-recruitment.
Para Sofia, da DM Recursos Huma-
nos, a utilização do Second Life para
recrutamento de profissionais ainda
é muito incipiente: "O Brasil não
aderiu tanto quanto os EUA, talvez
isso aconteça nos próximos anos".

Apesar do avanço tecnológico,
ainda existem ações nesse pro-
cesso que não podem deixar de
lado o chamado "olho no olho",
e o maior exemplo é a entrevista
pessoal. Ela esclarece os pontos
relacionados ao comportamento,
demonstrado na dinâmica de grupo,
questões importantes do currículo
serão mais detalhadas, e, claro, o
selecionador tem a oportunidade
de conhecer o candidato com mais
profundidade e verificar como essa
pessoa pode se encaixar na equipe.
"Já existem no mercado várias
ferramentas eletrônicas que visam
avaliar as competências pessoais ou
até mesmo traços de personalidade.
Mesmo assim a entrevista pessoal
não deve ser descartada", adverte
Márcia Bertolini.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, ano 15, n. 246, p. 52-55, maio. 2008.




