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É hora de reconquistar os talentos internos
GESTÃO DE PESSOAS

SECCIONAIS EM AÇÃO

Se hoje, no Brasil, RH está desafiado a

encontrar alternativas para o apagão de mão

de obra qualificada diante do aquecimento

da economia, nos Estados Unidos, os profis-

sio nais da área passam por uma fase de

reconstrução. Isso porque, depois de reduzir

benefícios, cortar investimentos em treina-

mento e desenvolvimento e fazer demissões,

as empresas estão tendo que lidar com um

quadro de descontentamento, desconfiança e

desânimo daqueles que foram mantidos no

emprego. Apesar da diferença de cenários, em

ambos os países as organizações têm em

comum o desafio de reter e engajar os seus

talentos internos para enfrentar o que vem

pela frente.

“Talentos vêm e vão, estão sempre prontos

para se mover quando não estão satisfeitos.

Como mantê-los engajados quando há cortes?

Nos Estados Unidos, os funcionários estão

des confiados e inseguros. Apesar de o Brasil

ter lidado melhor com a crise, acredito que as

empresas daqui também estão enfrentando

essa questão”, situou Brian Glade, vice-presi-

dente de Programas Internacionais da SHRM

(Society of Human Research Management),

uma das maiores entidades de RH do mundo,

que, no mês passado, veio ao Brasil para

participar do CONARH 2010 – 36º Congresso

Nacional sobre Gestão de Pessoas.

E ele tem razão. A guerra por talentos é

global e traz como um dos maiores desafios

de RH traçar um planejamento estratégico em

gestão de pessoas que contemple os colabo-

radores inter-

nos, avaliando

e mapeando

seus diferen tes

perfis e ha bili-

dades críticas.

“O cres cimen-

to deve se dar

de dentro para

fo ra, contem-

plan do múlti-

pos cenários”,

aconselhou.

Não bastas -

sem as dificul-

dades advindas

da crise, mun -

dialmente as empresas estão sofrendo com a

escassez de talentos por questões demográfi-

cas: a geração de profissionais mais experi-

entes, os baby boomers, está chegando à fase

de se aposentar. Quantas empresas têm um

plano de contingência para cenários como

esse? Como reter tais talentos? “Recompen-

sando-os emocionalmente por seus esforços e

atendendo às suas expectativas profissionais.

A maioria das pessoas prioriza o trabalho

interes sante e desafiador e as oportunidades

de crescimen to”, respondeu Glade.

Para exemplificar, ele citou a SAS, empresa

do setor de tecnologia, que, em 2009, con-

quistou a primeira posição no ranking As me-

lho res empresas para se trabalhar dos Estados

Unidos, da revista Fortune. O que faz a dife -

rença? Entre outros fatores, a SAS investe a

longo prazo no desenvolvimento de seus

profissionais e sobreviveu à crise econômica

sem fazer demissões. Por essas e outras, o seu

turnover é de apenas 2%, ante a média de 20%

das empresas americanas.

Reforçando que boas práticas de gover-

nança e ética nos negócios têm forte influên-

cia na retenção e no engajamento, Glade

lembrou, ainda, que a maior fonte de talentos

de uma empresa é a indicação dos próprios

funcionários. E alertou: “Também não se

esqueçam das mídias sociais, onde tudo se

multiplica como um vírus”.

CASAMENTO PERFEITO

Em outras palavras, se, na década passada,

se falava-se em “empregabilidade”, nesta, a

pala vra de ordem é “empresabilidade”. Ou

seja, hoje as empresas é que estão sendo de-

safiadas a se manterem permanentemente

atraen tes para os profissionais. É o que afir-

mou o consultor José Emídio Teixeira, espe-

cialista em relações trabalhistas e integrante do

comitê de criação do CONARH 2010, que tam-

bém falou de atração e retenção de talentos

no evento.

Ao participar do painel O que levamos

para casa, apresentado no último dia do con-

gresso, Teixeira ressaltou que, como em um

ca sa mento, a relação entre a empresa e os

seus funcionários demanda sedução con-

tínua, o que envolve promover recrutamento

interno, cumprir o prometido “no namoro e

no noi vado”, manter a coerência entre o dis-

curso e a prática e integrar os saberes das

diferentes gerações que convivem no ambi-

ente de trabalho.

E, se as fases de namoro, noivado e casa-

mento são cruciais, a do divórcio, que vem

com a aposentadoria, também tem que ser

consi derada. “Essa é a última mensagem

que a empresa deixa para os seus traba -

lhadores. Se, nessa hora, ela mostra que

existe vida fora do mundo corporativo, será

para sempre lembrada como uma empresa

que atrai seus talentos do primeiro ao último

dia”, finalizou.
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Glade, da SHRM: RH deve se preparar
para múltiplos cenários

O nó da educação

Qualificar as pes-
soas e promover o seu
desen volvimento  ho je
é uma questão de
sobre vivência para as
empresas instaladas no
Brasil. Mas, mais do que
isso, o país tem que
“secar a fonte” de
um dos seus maiores
entraves de produtivi-

dade: o déficit educacional. Foi o que alertou o
economista Gustavo Ioschpe (foto), que também
partici pou do CONARH.

“A educação no Brasil é catastrófica”, afirmou,
citando um dado estarrecedor: segundo o Inaf
2009    (Indicador de Alfabetismo Funcional), 75%
da população brasileira lê textos simples, mas não

consegue   entendê-los. São os chamados analfa-
betos funcionais, obstáculo para o país deslan-
char. E, diferentemente do que se prega, o
analfabetismo não está sendo erradicado
do Brasil, ao contrário. Em 2001, a fatia de
analfabetos funcionais era de 74%, um ponto
porcentual menor.

Isso porque, lembrou Ioschpe, o país sofre da
“maldição dos recursos naturais”. Como 43% da
sua produção é composta de commodities, “fonte
de dinheiro fácil”, o Estado deixa de investir em
outras áreas, como a educação. O que o setor
privado pode fazer? Em primeiro lugar, cobrar
ações do setor público, em segundo, se dispor a
investir em educação e, por fim, promover ações
conjuntas para formar mão de obra. “Não adianta
adotar escolas. Educação não é investimento
social. É estratégico”, pontuou.
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Novo fórum gaúcho
Um encontro para debater os conceitos e as

aplicações da sustentabilidade nas organiza-

ções, com apresentação de cases, tendências,

riscos e oportunidades, é a novidade da ABRH-

RS. No próximo dia 16, das 13h30 às 19h, a as-

sociação vai realizar a primeira edição do

Fórum de Desenvolvimento Sustentável Apli-

cado aos Negócios, que terá como sede o Cen-

tro de Convenções da Fiergs (Federação das

Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul).

Na programação, Paulo Itacarambi, vice-

presidente executivo do Instituto Ethos, apre-

sentará a palestra Economia Verde: A

sus tentabilidade nos negócios. Já o painel

Desmistificando a sustentabilidade vai contar

com a participação de representantes da Mer-

cur S/A, Grupo Camargo Corrêa e Cooperativa

Central Justa Trama.

Informações:

Tel. (51) 3258-8258

eventos@abrhrs.org.br

Inscrições para prêmio
mineiro têm nova data

A ABRH-MG transferiu as inscrições da 10ª

edição do Prêmio Ser Humano para o período

de 4 de outubro a 30 de março de 2011. Já a

cerimônia de premiação vai acontecer em maio

do ano que vem, durante a realização do XV

Congresso Mineiro de Recursos Humanos.

Dividido nas modalidades Gestão de

Pessoas e Responsabilidade Social Corpora-

tiva, o prêmio abrange as diversas áreas de

atuação de RH, como meio ambiente; ciência

e tecnologia; direitos humanos; trabalho e

renda; e cultura e lazer.

Regulamento e inscrições:

www.abrhmg.org.br

Outras informações:

Tel. (31) 3227-5797

abrhmg@abrhmg.org.br

ERRATA
O nome de uma das empresas vencedoras do Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia 2010 foi
grafado incorretamente na edição passada. O correto é Mapfre (e não Mafre).
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