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A competição acirrada existente hoje em vários setores da economia fez com que muitas 
organizações percebessem que, mais do que investir em novas jogadas de marketing, o 
caminho mais curto para se destacar no mercado passa pela valorização dos empregados. Por 
conta disso, um número crescente de empresas investe em modelos organizacionais que 
privilegiam a gestão de competências para reter seus principais talentos. Segundo 
especialistas, o trabalho não pode parar por aí e também deve ser complementado com 
programas de treinamento e capacitação constantes, o que redunda num plano de carreira 
atrativo e, em conseqüência, visado por jovens profissionais.  
 
A L’Oréal segue essa cartilha e vê a margem de turn-over (substituição de empregados 
demitidos e demissionários) entre seus colaboradores diminuir a cada ano. Segundo a 
diretora-superintendente de recursos humanos (RH) da empresa, Cláudia Klein, a companhia 
segue um modelo organizacional que praticamente transforma a retenção de talentos numa 
obrigação.  
 
“Utilizamos um modelo hierárquico descentralizado, o que pressupõe uma comunicação interna 
bem feita, além de uma rede de networking consistente. Para que a engrenagem funcione com 
harmonia, necessitamos pessoas que conheçam bem a empresa. Daí a importância de 
desenvolver ferramentas para reter os colaboradores pelo maior tempo possível”, afirmou, 
durante palestra no IV Corp RH, na quinta-feira passada, no Rio.  
 
Resultados 
 
Os resultados se tornaram ainda mais efetivos a partir do momento em que a L’Oréal alterou a 
estratégia de apenas lutar contra a concorrência para manter os principais talentos e investir 
forte na atração de jovens, e promissores, profissionais. “É muito mais fácil reter talentos 
quando os contratamos ainda jovens. Eles se desenvolvem aqui dentro, aprendem a filosofia 
da empresa e permanecem por mais tempo. Seguimos a filosofia de oferecer um plano de 
carreira para os funcionários, em vez de uma mera vaga de trabalho”, revela Cláudia.  
 
Segundo a executiva, a companhia possui contatos com instituições de ensino de todo o Brasil. 
“Promovemos mesas-redondas com universitários em que apresentamos a L’Oréal e seu 
modelo organizacional. Além disso, participamos de feiras e eventos de RH para fortalecer o 
vínculo com o público jovem”.  
 
A consultora Marisabel Ribeiro, diretora da área de desenvolvimento da Right Management, 
adverte que o trabalho deve ser complementado com um rigoroso processo de recrutamento e 
seleção. “Programas de estágio e trainee são ferramentas eficientes. Após contratá-los, é 
importante dar prosseguimento na formação desse jovem com avaliações e treinamentos 
constantes”, afirma.  
 
Como outras grandes empresas brasileiras, a L’Oréal segue esse modelo e, além de um 
programa de integração chamado Fit, também oferece apoio na formação dos profissionais. 
“Investimos pesado no Fit, que tem duração de dois anos. Obrigatório para todos que 
ingressam na empresa, ele é personalizado para cada perfil de vaga. Já os programas de 
capacitação possuem um modelo bastante variado, num mix formado por aulas presencias e a 
distância”, afirma Cláudia Klein.  
 
Para Desié Machado, gerente de carreira e sucessão da mineradora Vale, uma boa gestão 
acontece a partir do momento em que os colaboradores entendem perfeitamente o modelo 
organizacional utilizado pela empresa. “Embora também seja vinculado à gestão de 
competência e tenha foco no treinamento e formação dos colaboradores, a Vale possui um 
modelo organizacional com hierarquia bem definida, diferente do utilizado pela L’Oréal. Ao 
meu ver, não há formato pior ou melhor. Na verdade, o bom funcionamento depende da 
criação de ferramentas para seu entendimento”, acredita.  
 



Redução 
 
A redução na margem de turn-over obtida este ano pela L’Oréal mostra que os resultados 
estão aparecendo. Se, em 2007, o índice estava em 16%, em 2008 deve fechar em 12%. “Há 
ainda outros dados que nos orgulham e demonstram a eficiência do nosso modelo 
organizacional. Nos últimos dois anos, 70% das posições em gestão abertas foram preenchidas 
por colaboradores que já atuavam na empresa. Além disso, desde 2004, a unidade brasileira 
enviou 52 executivos para a matriz, na França”, orgulha-se Cláudia.  
 
Com 50 lojas espalhadas em aeroportos de todo o Brasil, a Dufry Brasil possui cerca de 2 mil 
funcionários, com idade média entre 18 e 25 anos. A companhia também acredita que a 
retenção de talentos é uma boa alternativa para se destacar no mercado. “Em 2006, 
estabelecemos a redução da margem de turn-over como meta corporativa. A idéia era fazê-los 
perceber que o varejo pode ser uma carreira, em vez de algo temporário”, afirma Wagner 
Rezende, coordenador de RH da Dufry Brasil.  
 
Para o executivo, o desafio em criar um plano de carreira num setor com alta rotatividade é 
grande. Segundo Rezende, o primeiro passo foi criar ações de endomarketing e 
reconhecimento profissional, além de programas de treinamento, baseados em gestão de 
competência. “Este ano, formatamos um plano de carreira para nossos colaboradores e o 
retorno tem sido positivo. Há dois anos, a margem de turn-over era de 34%. Hoje, está em 
18%”, revela.  
 
O executivo acredita que o segredo também passa pela compreensão dos anseios dos jovens 
profissionais. “O principal desafio dos gestores em RH atualmente é entender essa juventude 
tão ansiosa. Creio que boa remuneração e benefícios não bastem. É necessário conhecê-los, 
criar ferramentas para motivá-los para, enfim, retê-los", afirma. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 nov. 2008, Seudinheiro, p. B-20. 


