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Um novo movimento

Retenção de talentos

Mesmo com as ameaças que pairam sobre algumas
economias europeias, retoma-se no Brasil o movimento de fusões e aquisições que tinha recuado durante a crise. Cresceu, no primeiro semestre, o número de
processos dessas operações, envolvendo particularmente pequenas e médias empresas. Segundo analistas
de mercado, o movimento deve continuar no segundo
semestre. O crescimento de fusões e aquisições pode
diminuir o volume de oportunidades de trabalho,
principalmente nos cargos de gerência e alta direção,
mas este é o momento de se criar atalhos estratégicos e
profissionalizar ainda mais o processo de aproximação
entre o candidato e o mercado que irá recontratá-lo.
Fusões entre empresas somente fazem sentido
quando a soma dos recursos de cada lado leva a uma
racionalização benéfica e mútua. Ou seja, quando a
união das fábricas ou equipes ou linhas de produto levam a uma maior fortaleza estratégica, competitividade ou maior capacidade de internacionalização do que
existia individualmente, antes da fusão. Essa racionalização inclui custos de remuneração dos talentos gerenciais e de direção. Portanto, demissões são conseqüências naturais nas fusões, e as melhores empresas
sentem a obrigação de ajudar esses talentos em suas
transições para outros empregadores: foram executivos que muito contribuíram com as organizações.
O cenário de fusões e aquisições representa crise ou
oportunidades para o profissional competitivo? A profissionalização do mercado de trabalho é parte do processo de amadurecimento da economia de um país. A
economia brasileira está cada vez mais preparada para
crescer, há mais crédito, mais exportação, mais planos
de investimentos em bens de capital e infraestrutura.

Muito se tem falado da escassez de mão de obra e do
quanto a carência de profissionais bem preparados impacta negativamente as perspectivas de um país. No
Brasil, a necessidade de reter talentos tem obrigado as
empresas a oferecerem mais do que bons salários: um
ambiente de trabalho mais arrojado, ótimos planos de
carreira, espaço para o desenvolvimento de projetos
pessoais e benefícios extras são algumas armas das
quais as organizações lançam mão, na esperança de
atrair os melhores quadros e, o que é ainda mais importante, não perder para a concorrência aqueles que
já se mostraram especialmente competentes.
Um levantamento com mais de 400 organizações
pela consultoria De Bernt Entschev Human Capital
mostrou que a oferta de planos de saúde é adotada por
74% das companhias. Outros benefícios muito difundidos são o auxílio-refeição (68%), a assistência odontológica e o seguro de vida (ambos com 51%). Há empresas que oferecem subsídios totais aos benefícios, e
outras em que o profissional arca com uma parte do
pagamento. Mesmo no segundo caso, as vantagens
desses produtos funcionam como adicional de salário.

Com a expansão da economia, cresce
o segmento de recrutamento. Mas,
com as fusões e aquisições, também
aumenta o mercado de outplacement
Na mesma medida em que as empresas precisam de
profissionais mais arrojados, com formação sólida e altíssima capacidade técnica e comportamental, a aproximação entre eles e o mercado de trabalho está cada
vez mais profissionalizada. Consultorias atuam com
seriedade, abrangência mundial e reputação para, técnica e profissionalmente, vencerem os canais tradicionais, que ainda funcionam, mas estão congestionados.
Essas consultorias se utilizam de ferramentas consagradas mundialmente e estão disponíveis para assessorar as grandes empresas, que desejam contribuir
para que seus executivos demitidos retornem ao mercado, muitas vezes em condições melhores de remuneração, desafio e potencial de crescimento.
Com o crescimento da economia, cresce o segmento
de recrutamento. Mas, com as fusões e aquisições, também aumenta o mercado de transição de carreira (outplacement). As consultorias especializadas estão preparadas para enfrentar esse cenário, tanto pelas taxas de
sucesso que ostentam, como pelas ferramentas tecnológicas que utilizam na gestão de capital humano e carreiras e pelos canais de relacionamento que criam. A aproximação entre o melhor talento e a melhor e mais adequada nova oportunidade profissional é uma atividade
técnica, profissionalizada, amadurecida e preparada para
o crescimento da economia do Brasil e do mundo. ■

No Brasil, a necessidade de reter
talentos tem obrigado as empresas
a oferecerem, além de bons salários,
bom ambiente e benefícios
Há também o peso simbólico. Quando uma empresa
oferece benefícios, ela mostra que se importa com o
bem-estar de seus funcionários e os valoriza como seres humanos. Há organizações que vão mais longe, e
além dos itens mencionados, disponibilizam auxílioeducação, transporte fretado, auxílio-combustível e
vale-supermercado, entre outros benefícios.
Outra tendência observada pelos autores do estudo
mencionado foi a preocupação dos profissionais com o
futuro. Em um país onde a previdência pública se notabiliza pela ineficiência, até os jovens profissionais
querem ter uma garantia de que, mais tarde, poderão
manter seu padrão de vida. Despontam, neste cenário,
os planos de previdência privada. As empresas que os
ofertam percebem que o índice de retenção de talentos
é maior, pois, para o funcionário, não compensa perder o benefício, que funciona como uma espécie de caderneta de poupança a longo prazo. E, para o contratante, a sensação de segurança é inestimável: trata-se
quase de uma garantia de que a prata da casa permanecerá ali até o fim da sua vida profissional.
O potencial desse benefício pode ser verificado com
uma simples conta: um trabalhador de 45 anos de idade,
que ganhe R$ 3 mil por mês e invista 10% do valor, chegará aos 60 anos com um fundo acumulado de mais de
R$ 100 mil. É uma bela reserva, que dificilmente a pessoa
conseguiria juntar se apenas colocasse o dinheiro no
banco. Se um trabalhador com essa mesma renda começasse o plano de previdência privada aos 25 anos, sua reserva acumulada aos 60 anos seria de quase R$ 650 mil, o
que garantiria uma pensão vitalícia de R$ 2.285. Quanto
mais cedo se começa a investir, melhor! É por isso que
hoje, cada vez mais, os executivos de alto escalão negociam a contratação do plano de previdência antes de
aceitarem uma oferta de emprego. Dispostos a oferecer o
melhor de seu talento para as empresas, eles querem
sentir que estão também construindo o próprio futuro. ■
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.

CARTAS
CONSUMIDORA INSATISFEITA COM A APPLE
Como a marca mais desejada do mundo pode
deixar tanto a desejar? Meu casamento com a
Apple teve início em setembro de 2009, quando
transformei meu sonho de consumo em realidade
ao adquirir um lindo McBook Pro com tela de
15 polegadas. Tudo ia bem até o último mês de
fevereiro, quando parei de pensar na lua-de-mel
e comecei a considerar a possibilidade de um
divórcio. Levei meu bonitão até uma revenda
oficial da Apple, a MyStore, para verificar o que
era aquele pontinho preto que havia aparecido
do lado direito da tela. E foi aí que o meu sonho
se transformou em pesadelo! O diagnóstico feito
pela assistência técnica indicou que era um
problema simples, de alguns LEDs queimados,
e que a tela precisaria ser trocada. Ok. Afinal,
o computador tinha apenas seis meses de vida e
ainda estava na garantia. A troca foi autorizada,
mas não pode ser efetuada porque a matriz
não enviou a nova peça para a sua revenda
autorizada. E assim seguimos durante mais
de um mês. Quando a peça chegou, o técnico
diagnosticou um novo problema na máquina...
Dessa vez a placa lógica do computador teria que
ser substituída. Nova peça solicitada e nada!
Um mês depois, a nova peça chegou, mas para
a minha surpresa, veio com defeito. Mais de três
meses se passaram desde que entreguei meu
computador na mão de um “especialista” da
AppleStore e meu computador continua na UTI da
MyStore. Como uma marca cujo posicionamento
é “Think different” pode cometer um erro tão
banal? Ao menos no Brasil, a Apple está deixando
muito a desejar. Enquanto meu problema
continua sem solução, a empresa de Steve Jobs
segue ampliando sua participação de mercado.
Em maio, por exemplo, conquistou o posto
de maior empresa de tecnologia do mundo,
com um valor estimado em US$ 200 bilhões.
Anna Gabriela Araujo
São Paulo (SP)
RESPOSTA DA APPLE
Em relação à reclamação de Anna Gabriela
Araujo, informamos que a Apple não discute
casos particulares. Estamos em contato direto
com a cliente.

A BRIGA DE DUNGA COM A IMPRENSA
Eu acredito que quanto mais perguntas os
repórteres fizerem, mais alimentarão as besteiras
que o Dunga quer ditar (como técnico ele tem
que ser mais flexível e menos autoritário). Afinal
de contas, somos todos brasileiros, queremos
apenas saber o que acontece fora de campo.
No campo já vimos que ele não fez muito.
Ainda bem que o Brasil é o melhor em termos
de qualidade dos jogadores.
Édison Brito
São Paulo (SP)
Essa história toda tem dois pesos e duas
medidas. Por um lado, Dunga claramente
é um técnico autoritário e antipático, com
medo de expôr seus jogadores e sem o menor
know how de como lidar com jornalistas.
Do outro, a imprensa faz questão de cutucar
a ferida, já que sabe que de uma hora para
outra ele pode explodir. No fim das contas,
até parece que o que importa não é a beleza
do futebol, e sim picuinhas de bastidor.
Mariano Alves
Curitiba (PR)
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ERRATA
Diferentemente do que foi publicado na reportagem
“Governo projeta fim de novas termelétricas”, da
edição de 22 de junho, o consultor Marcelo Parodi
é sócio da Compass, e não da Comerc.

