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A fabricante coreana LG, que desembarcou no Brasil em meados dos anos 90, conquistou uma 
posição de liderança no Brasil em vários mercados, como TVs, celulares e DVDs. A construção 
da marca no mercado brasileiro foi tão bem-sucedida que transformou-se em uma referência 
para a multinacional asiática. Para os brasileiros, a marca LG hoje dispensa apresentações. No 
entanto, entre as indústrias de eletrônicos, esse nome costuma causar uma irritação maior do 
que a dedicada a qualquer outro concorrente. No setor, a empresa é conhecida por adotar uma 
estratégia agressiva, que inclui guerra de preços e benefícios fiscais únicos.   
 
No início deste ano, o departamento de recursos humanos da LG publicou um aviso em seu 
jornal interno que, à primeira vista, parece corriqueiro. Mas, assim como as demais estratégias 
da multinacional coreana, o anúncio chamou a atenção por sua agressividade.   
 
Dentro do seu Programa de Indicação de Novos Funcionários (PINF), a LG "lembra" que o 
funcionário que indicar engenheiros das principais fabricantes de celulares e TV digital receberá 
um prêmio em dinheiro. Em seu anúncio, o departamento de RH não se preocupa em disfarçar 
os nomes dos concorrentes dos quais pretende tirar funcionários. Pelo contrário. Eles 
aparecem com todas as letras: Nokia, Motorola, Samsung, Sony-Ericsson e Siemens.   
 
Se a pessoa indicada tiver dois anos de experiência, o funcionário da LG recebe um prêmio de 
R$ 500. Se tiver entre 2 e 5 anos de experiência, o bônus é de R$ 1 mil. Para candidatos com 
mais de cinco anos na bagagem, o prêmio sobe para R$ 1,5 mil.   
 
No entanto, os funcionários da LG só receberão 50% desses valores se as pessoas indicadas 
vierem de outras empresas que não as mencionadas no anúncio- ou os maiores concorrentes. 
O departamento de RH justifica que a área de pesquisa e desenvolvimento de celulares e TV 
digital está em plena expansão. "Por isso, estamos contratando engenheiros", informa.   
 
Procurada, a assessoria de imprensa da LG confirmou a existência do anúncio. " A LG procura 
pessoal especializado e qualificado dentro do próprio mercado e, para isso conta com a 
indicação de seus funcionários, pois muitos vieram de empresas concorrentes. Alguns que 
trabalharam aqui agora também estão trabalhando em empresas concorrentes", respondeu a 
companhia.   
 
A indicação de candidatos a uma vaga pelos próprios funcionários é uma prática que vem se 
popularizando pelo mundo, mas não especificamente de colegas da concorrência. Para se ter 
uma idéia do avanço do modelo, o Chatrered Institute of Personnel and Development informa 
que quase metade das empresas britânicas oferecem um incentivo financeiro para instigar 
amigos e conhecidos a se candidatarem a um emprego.   
 
A Xansa, especializada em terceirização de negócios de tecnologia, por exemplo, recompensa 
as indicações, que se transformam em contratações, de forma diferenciada. Tudo depende da 
importância do cargo preenchido. Quem emplacar alguém na área administrativa recebe 1.000 
libras. Já os que conseguirem a contratação de um diretor receberão 7 mil libras. A diretora de 
RH da empresa diz que 20% dos candidatos a uma vaga na companhia no Reino Unido são 
indicados por funcionários. Na sua subsidiária na Índia, as indicações correspondem à metade 
das contratações. Em empresas do setor de serviços, as premiações para quem indica podem 
variar de 2 mil libras por um secretário e chegar a 10 mil libras por um sócio.   
 
No Brasil, algumas empresas começam a aderir a esse tipo de recurso na hora de contratar. A 
Accenture, por exemplo, oferece bônus para quem trouxer um candidato, que após uma 
período de experiência seja aprovado. Para os especialistas, esse tipo de indicação reduz os 
custos na contratação. Isso porque quando alguém de dentro indica um profissional, ele 
automaticamente procurará pessoas à sua semelhança, o que provavelmente atrairá pessoas 
mais próximas da cultura da empresa. O risco, entretanto, é que bônus muito polpudos 
possam tentar os empregados a recomendar nomes de maneira inapropriada. Mas, a chance 



da farsa ser descoberta é grande, já que o indicado terá que mostrar ao que veio no dia-a-dia 
da companhia.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2008, Eu & Carreira, p. D12. 


