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Turbuência persistente
Pesquisa mostra q u e o s países desenvolvidos t ê m tido e n o r m e ; t

dificuldade em manter o mercado de trabalho atraente para seus
talentos. Crise financeira global agrava essa situação

á virou senso comum: chegar ao
topo não é tão difícil quanto per-

manecer por lá. E não há como negar
que esse é o discurso predominante
entre as melhores empresas para tra-
balhar no Brasil e no mundo. De
maneira inequívoca, em um mundo
ávido por ttansformar praticamente
qualquer bem em commodity, mais
do que nunca o tão almejado dife-
rencial competitivo só pode residir
nas pessoas.

Os países desenvolvidos enten-
deram essa conjuntura há pelo me-
nos dez anos e passaram a investir
fortemente em planos de catreiras
cada vez mais atraentes para os seus
colaboradores. Essa onda tem atin-
gido o mercado brasileiro já há al-
gum tempo e deve ganhar mais e
mais força nos próximos anos.

O que ninguém imaginava é
que os bons ventos que regiam a
economia mundial nos últimos
anos mudariam de rumo e traria
uma tempestade de dimensões in-
calculáveis. Os mercados mais
desenvolvidos, claro, foram os pri-
meiros a sofrer o baque. Com estru-
turas muito mais custosas e satu-
radas, essas economias passaram a
oferecer um ambiente cada vez mais
pernicioso para os investidores e trabalhadores.

Em função disso, os mercados emergentes, já atraentes há
uns bons anos, tornaram-se ainda mais tentadores para quem
busca investir em uma carreira mais "viva" e repleta de
desafios. O retrato desse movimento natural, mas preocu-
pante para as empresas instaladas na Europa, Japão e Estados
Unidos, foi feito na pesquisa conduzida em novembro últi-

mo pela consultoria bri tânica
Harvey Nash. De acordo com o estu-
do que ouviu 500 tomadores de
decisão no Reino Unido, quase
metade (49%) dos entrevistados
estão seriamente preocupados e
acham que seus talentos buscarão
oportunidades em outros países no
ano de 2009.

"Isso é absolutamente revelador
do ponto de vista empresarial. Essa
preocupação reforça o cenário vivido
pelos mercados americano e europeu
nos últimos anos e aponta para algo
impossível de ser negado: o futuro
da economia gira em torno da inter-
dependência entre os mercados de-
senvolvidos e os emergentes", coloca
Graham Mitzgel, consultor de em-
presas nos Estados Unidos.

Ainda segundo a pesquisa da
Harvey Nash, 40% das empresas
britânicas estão preocupadas com
sua própria habilidade em reter seus
talentos. "Esse é um ponto crucial.
As empresas podem desenvolver
diversos programas visando a re-
tenção dos empregados, mas quan-
do o cenário como um todo não é
bom, não há muito o que fazer", diz
Mitzgel.

Marcos Souza Neto, consultor
empresarial autônomo, acredita que no Brasil todas essas
questões são muito pertinentes, embora a realidade não seja
a mesma. "Nossas empresas também estão de olho em como
reter nossos talentos, até porque somos um grande celeiro de
executivos, mas o fato de a economia brasileira sofrer menos
com a crise global, fortalece a confiança do mercado como
um todo e o mantém dinâmico e atraente".
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