
Fuga de talentos é preocupante 
 
Um terço das empresas estuda implantar novos sistemas na gestão pessoal para evitar, assim, 
a fuga de talentos. A revelação é de um informe da consultoria Watson Wyatt sobre as 
tendências na tecnologia de recursos humanos.  
 
As mudanças no mercado de trabalho têm obrigado as companhias a adotarem (ou 
transformarem) suas estratégias na gestão de pessoal, especialmente no que se refere à 
retenção dos talentos. O informe constata também que 3% das empresas consultadas 
adotaram também novos sistemas, que permitirão planejar de uma maneira mais eficaz as 
sucessões nos postos-chave das organizações.  
 
Segundo aponta a sócia-diretora da consultoria, Begoña Benito, o plano de sucessões é uma 
prioridade para muitas companhias, especialmente nos Conselhos de Administração, dadas as 
condições de trabalho atuais e a "avalanche" de aposentadorias. Em sua opinião, as empresas 
precisam identificar os talentos na organização, analisar suas necessidades e desenhar os 
programas que mais se adaptem a suas prioridades, a fim de evitar sua fuga. Os programas de 
sucessão abarcam todos os níveis e divisões da empresa, e permitem, segundo o estudo, 
cobrir no futuro posições chave da companhia.  
 
Por outro lado, o informe aponta que entre as razões que motivam uma empresa a externar a 
gestão e a administração de seu RH se destacam a melhora dos processos internos e o 
nivelamento de seus investimentos em tecnologia. Atualmente, 75% das empresas 
exteriorizam a gestão dos benefícios sociais e dos planos de previsão (75%), assim como os 
planos de saúde e moradia (50%). Para os especialistas, os grandes desafios para o futuro 
passarão pela exteriorização dos processos de folha de pagamento e pela seleção e 
administração de planos de ações. Do informe da Watson Wyatt participaram um total de 182 
grandes empresas de âmbito internacional.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 set. 2008, Vida Executiva, p. C10. 


