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Além de salários, profissionais
buscam desafios profissionais
e exposição internacional
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O aquecimento da economia
potencializa a concorrência en-
tre empresas no mercado de
trabalho. Elas querem captar
bons profissionais ou reter as
peças-chave de suas equipes.
No momento atual, remunera-
ção nem sempre é o quesito

mais relevante para um bom
profissional, ressalta Selma
Paschini, da Human Capital.

Por que, cada vez mais,
as empresas têm procurado
desenvolver estratégias
de retenção de talentos?
Atrair e reter talentos fazem
parte da rotina das empresas,
mas em momentos de mercado
aquecido, como vemos agora,
em função dos elevados investi-
mentos que vêm sendo feitos no
Brasil, essa guerra se acentua.

Em que consiste uma boa
prática de retenção de talentos?
Talentos são profissionais alta-
mente qualificados para as fun-
ções que ocupam e apresentam
desempenho alto e sustentável.
Apesar de terem características
semelhantes, seus desejos po-
dem ser bem diferentes. Uma
política de retenção eficaz é
aquela capaz de entender o que
é importante para cada um dos
profissionais que ela tem na
equipe e personalizar a oferta,
pois alguns aspiram um ótimo

salário, outros buscam oportu-
nidade de desenvolvimento,
outros querem exposição inter-
nacional. É importante que a
empresa saiba que não há salá-
rio, benefício ou perspectivas de
carreira que compensem e que
retenham um talento se o gestor
deste talento for injusto, in-
competente ou desrespeitoso. A
retenção de talentos começa
pela liderança exemplar. ■

Reter talentos em tempos de crescimento
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Com a convocação de um recall de mais de 130 mil veículos pela Kia, a montadora da Coreia do Sul resolveu promover uma mudança
radical em seu comando. Chung Sung-eum, que era presidente executivo da empresa, pediu demissão nesta semana, poucos dias após
o anúncio do recall que envolve os utilitários Soul, Sorento e Mohave. O líder decidiu assumir a culpa pelos chamados para proteger
a imagem da empresa. No lugar de Chung Sung-eum, assumiu o presidente da marca, Hyoung Lee Keun, com o aval da controladora
Hyundai. A montadora detectou problemas na fiação da rede elétrica dos modelos, e alertou para risco de incêndio. Na foto acima,
tirada ontem em Seul, um homem caminha na frente de um outdoor do Soul em uma estação de metrô.

IMAGEM AFETADA

“Uma política
de retenção
eficaz é aquela
capaz de
entender o que
é importante
para os
profissionais”

Leia versão completa em
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Lady Gaga irrita defensores dos animais
Seguindo os passos de Madonna como musa do pop, Lady Gaga também
não foge de uma boa polêmica, muito pelo contrário. Como os tempos são
outros, entretanto, em vez de polemizar apenas com sexo ela resolveu
atacar o politicamente correto e posou para a Vogue Hommes, do Japão,
vestindo apenas um biquíni confeccionado de bifes de carne crua. Não
deu outra. Irritados, os ativistas do PETA, ONG que defende o direito dos
animais, reagiram afirmando que trata-se de usar animais torturados.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 11.


	B1
	B2_Parte1
	B2_Parte2_Parte1
	B2_Parte2_Parte2



