


o ritmo das transforma-

ções da economia global, o
mercado de trabalho vem
passando por constantes

mudanças. Um dos refle-

xos percebidos no Brasil é
a diminuição do emprego

informal. De acordo com dados do

Ministério do Trabalho, até o mês de
julho deste ano, cerca 1,5 milhão de

novas carteiras de trabalho foram as-
sinadas. Um levantamento do Insti-

tuto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) no ano passado aponta a eleva-
ção da remuneração do trabalhador,

de 3,2%, em relação a 2006, o maior
patamar desde 1996.

Outra mudança significativa está
diretamente ligada à exigência da alta

competitividade do mercado. As em-
presas vêm buscando profissionais
mais qualificados, capazes de geren-

ciar crises, trabalhai' em equipe, explo-
rar a criatividade etc. No ano passado,

a participação no mercado de trabalho
daqueles com pouca escolaridade (me-

nos de quatro anos completos de estu-
do) foi de 19% e aqueles com escolari-

dade elevada (11 ou mais anos comple-
tos de estudo) chegou a 39%, situação
praticamente inversa à registrada em

1992, ainda segundo dados do Ipea.
Na busca pela maior qualificação do

quadro funcional, as empresas têm
entrado em uma acirrada disputa por

talentos. Mas não basta atrai-los, é pre-
ciso desenvolvê-los, estimulá-los e,

principalmente, retê-los. Essa é a árdua
tarefa dos gestores da área de
Recursos Humanos, que, atualmente,

possuem status estratégico nas empre-
sas. Bem diferente do "antigo" departa-

mento pessoal, que tinha atribuições

mais burocráticas, conforme explica

Pedro Mandelli, professor e consultor

nas áreas de gestão de pessoas e
mudanças. Segundo o especialista, nos

anos 1990, com a abertura econômica
brasileira, as empresas importavam
soluções prontas para a gestão de pes-

soas. Mas a partir de 2002, o quadro de
funcionários foi ficando cada vez mais
enxuto e competitivo. "Hoje, o departa-

mento de Recursos Humanos precisa
estar na frente, reconhecer os talentos

que possui, trabalhar na sua retenção e
recrutar antecipadamente possíveis

substitutos. Isso porque ninguém bus-
ca mais estabilidade no emprego, e sim

aprendizado", afirma.

RETENÇÃO DE TALENTOS. A unidade de

Rio Claro (SP) da multinacional Tigre

S.A. Tubos e Conexões, vencedora
da fase regional do Prêmio Sesi de

Qualidade no Trabalho na categoria

grandes empresas, se adaptou à nova
realidade do mercado e adotou uma

política de gestão muito mais voltada
ao desenvolvimento e retenção de
seus talentos do que à atração por

novatos. "Se eu perder um gerente,
eu promovo o ajudante", afirma
Marco Antônio Schio, coordenador

administrativo e responsável pela área

de Recursos Humanos da empresa.
Com baixa rotatividade e 98% dos
altos cargos ocupados por promoções

internas, a empresa facilitou as políti-
cas de promoção e investiu em benefí-
cios. Para Schio, o essencial é valori-

zar internamente o que a empresa
oferece: "O RH muitas vezes comete o

pecado de não vender ou de não valo-
rizar internamente o que a empresa
oferece. Assim, o funcionário pode

acabar trocando de emprego por uma
diferença de salário pequena, mas
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sem benefícios. Todo mundo perde
com isso: o funcionário, os benefícios;
e a empresa, o talento".

Na opinião de Pedro Mandelli, a
culpa não é exclusiva do RH. "Ainda es-
tamos presos a um modelo mental em
que acontecem três falhas: as empre-
sas não sabem valorizar as pessoas pe-
lo desempenho e ainda oferecem re-
compensas por tempo de casa; os che-
fes não foram ensinados a reconhecer
trabalhos, e sim a deixar os funcioná-
rios sempre em situação de dívida,
apontando somente as falhas; e os fun-

buscando o aperfeiçoamento das
áreas de comunicação interna, infra-
estrutura e segurança de seus funcio-
nários. Para isso, contratou uma agên-
cia especializada e passou a desenvol-
ver um informativo impresso, entre-
gue diretamente na casa de seus cola-
boradores, assim corno um jornal mu-
ral atualizado semanalmente. Com
mais informação e comunicação, os
funcionários têm se mostrado mais
motivados, acredita Silvana Carlesso,
responsável pelo departamento de Re-
cursos Humanos da empresa.

ambiente de trabalho saudável, com
respostas concretas na produtividade",
afirma Silvana. Para alcançar esse obje-
tivo, a empresa também está desenvol-
vendo uma nova política de reconheci-
mento dos colaboradores, buscando
motivação constante.

A valorização dos colaboradores
traz benefícios às empresas. E as pes-
soas, cada vez mais, buscam o reco-
nhecimento rápido. Isso não é exclu-
sividade dos jovens, segundo Pedro
Mandelli. "As pessoas estão mais es-
pertas, sabem que as empresas hoje

cionários, por sua vez, aprenderam a
ser gerenciados dessa forma. Por isso,
muitas vezes achamos que realizar um
trabalho excepcional é obrigação, e er-
rar é uma falha imperdoável."

UM PASSO DE CADA VEZ. Outra em-
presa que sentiu necessidade de mu-
dança na forma de lidar e desenvol-
ver seus funcionários foi a Onça In-
dústrias Metalúrgicas, localizada em
Valinhos (SP). Desde o início de 2007,
a diretoria da empresa vem implan-
tando uma nova política de gestão,

Em busca de um ambiente interno
positivo, a empresa transformou um
antigo depósito de papéis no Espaço
Cultura & Lazer, com minibiblioteca,
TV e mesas de jogos. Esse ponto de
encontrou incentivou as relações inter-
nas entre os funcionários, que passa-
ram, inclusive, a contribuir com idéias
para solucionar problemas no chão de
fábrica. "Nossa meta é a melhoria con-
tínua, cientes de que essa construção
depende tanto da empresa quanto do
colaborador. Estamos procurando
conscientizar, estimular e oferecer um

têm alto grau de volatilidade e que, a
qualquer instante, podem não estar
mais ali." É por esse motivo, segundo
o especialista, que o que se busca em
termos de carreira não é mais a esta-
bilidade. Qualquer tipo de reconheci-
mento aumenta a auto-estima e todo
profissional mantido dessa forma tem
mais motivação. Em outras palavras,
os gestores já reconhecem que o capi-
tal humano é fundamental para o su-
cesso e a sobrevivência das empresas
nos dias atuais e que, portanto, é im-
portante valorizá-los.
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RELAXAR PARA RENDER. Como po-
tencializar a eficiência dos funcioná-
rios em uma empresa com foco em
criatividade e inteligência? Esse foi o
dilema da Dualtec, empresa especia-
lizada no segmento de internet volta-
do a negócios. Quando a empresa
nasceu, há 20 anos, não existia ainda
o modelo de ambiente de trabalho do
Google, empresa de tecnologia e re-
ferência mundial.

Respeitadas as devidas propor-
ções, a Dualtec busca proporcionar
um ambiente propício à criatividade,

sala de confraternização, como é cha-
mada, fica cheia no horário de almo-
ço. Alguns assistem televisão, outros
tiram um cochilo antes de voltar ao
batente. No refeitório, uma mesa
única, onde é servida a comida prepa-
rada por uma empresa terceirizada.
Assim, mesmo comendo, todos con-
versam e recarregam as energias
para o período da tarde. O clima per»
perua pelos andares acima, onde as
mesas não são separadas por baias,
permitindo a troca constante.

Esse modelo, segundo Lauro de

anos e meio na empresa. Ele entrou
como estagiário na área de web desig-
ner, foi efetivado, virou coordenador
da área, passou para a área de desen-
volvimento e atualmente ocupa um
cargo de gerência no marketing.
Tudo isso com apenas 26 anos.

MOTIVAÇÃO. Apesar de estar há ape-
nas dois meses na empresa, o estagiá-
rio Rafael Roizman, coordenador da
área de desenvolvimento, reconhece
que o ambiente é favorável. "Sinto-me
em casa. Isso dá motivação e sossego,

necessária ao trabalho de seus 40 fun-
cionários, que atendem 600 clientes.
Os números mostram que estão no
caminho certo: a meta para o fatura-
mento de 2008, de R$ 5,5 milhões, já
foi alcançada.

Por fora, a casa de três andares, na
zona sul de São Paulo, parece com
qualquer outra. Mas, por dentro, logo
na entrada, uma sala chama a aten-
ção: TV, sofá, pufes coloridos espalha-
dos, máquina de café e diversas cane-
cas penduradas na parede com o
nome de cada um dos funcionários. A

Lauro, sócio-diretor da Dualtec, foi
criado porque o sucesso da empresa
depende de uma boa relação com os
clientes e, para isso, o relacionamento
interno é fundamental. "Procuramos
valorizar nossos funcionários com um
ambiente agradável, uma relação de
transparência, de interatividade e fle-
xibilidade, inclusive de horários para
as áreas mais criativas", explica.

A mobilidade entre os funcioná-
rios de acordo com suas aptidões
também é estimulada. Um exemplo
disso é Renato Serra Armani, há sete

tudo de que eu preciso para exercer
um trabalho criativo."

O clima amigável não impede que a
empresa também cobre resultados e
estimule o desenvolvimento de carrei-
ra. Segundo a funcionária Paula Costa
Santana, responsável pela área admi-
nistrativa da Dualtec, nunca viu uma
empresa com hierarquia tão linear. Tal
modelo de gestão de pessoas talvez
explique por que a companhia está
consolidada entre as líderes do merca-
do brasileiro no fornecimento de recur-
sos e serviços tecnológicos.
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