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Enquanto na Europa 3% das
grandes companhias têm carên-
cia de profissionais bem qualifi-
cados para ocupar cargos do
topo da pirâmide, empresas no
Brasil sentem tal falta em volu-
me bem maior. Por aqui, 28%
das empresas têm dificuldade de
preencher vagas para diretores e
presidentes, segundo levanta-
mento realizado pelo Instituto
CRF, como parte da análise para
a certificação das empresas Top
Employers, que comparou dados
do Brasil e da Europa em relação
à área de Recursos Humanos.

Em níveis de gerência a dife-
rença também é grande. A defa-
sagem em solo europeu é de
17%, enquanto a busca de talen-
tos no Brasil chega a 44% para
este nível de gestão. “A popula-
ção na Europa não é jovem como
no Brasil. Por aqui as pessoas
não têm tido tempo de se prepa-
rar devido ao crescimento eco-
nômico acelerado”, diz Robert
Schaefer, diretor para América
Latina do Instituto CRF.

Na Mariaca InterSearch, divi-
são de recrutamento da consul-
toria Mariaca, as contratações de
presidente e de diretor-geral au-
mentaram 80% em 2010, em
comparação ao ano anterior. A
área como um todo cresceu 61%
devido ao aumento da demanda
por talentos e à entrada de novos
investidores no país.

Qualificação e competição
A gerente-geral da consultoria
Right Management, Elaine
Saad, acredita que o investi-
mento na qualidade do ensino
será a saída para que a demanda
do mercado possa ser suprida.
“Nos últimos 16 anos o brasilei-
ro teve mais chances de estudar,
mas a qualidade do ensino e a
cultura ainda precisam ser apri-
moradas”, diz. Para ela, a fluên-
cia no idioma inglês, por exem-
plo, deveria acontecer na infân-

cia. “Muitos profissionais só vão
estudar outra língua aos vinte e
poucos anos quando percebem a
dificuldade de sobreviver no
mercado de trabalho sem quali-
ficação adequada”.

A competição com profissio-
nais estrangeiros é um grande
receio do mercado brasileiro,
acredita a especialista que faz
parte do grupo de colaboradores
da certificação Top Employers.
“Se o profissional brasileiro não
estiver bem preparado, investi-
dores de outros países irão tra-
zer sua própria equipe e ele per-
derá vagas para estrangeiros.
Não queremos isso em grande
escala”, afirma Elaine.

Top Employers
O estudo das Top Employers não
cria um ranking das melhores
empresas, mas lista aquelas que
pertencem a uma margem de
qualidade, onde são analisados
vários quesitos, como cultura
corporativa e gestão de RH. Em
todo o mundo, empresas como
Unilever, Telefônica, Coca-
Cola, Xerox e Pfizer estão entre
as Top Employers. Na Europa,
onde o estudo é realizado há
cerca de 20 anos, participam
atualmente 550 empresas. No
Brasil são esperadas 25 inscritas
nesta primeira edição e o resul-
tado deverá ser divulgado no
segundo semestre. ■

Levantamento do Instituto CRF mostra
que 28% das empresas têm dificuldade
para preencher vagas no alto escalão
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“A população na Europa
não é jovem como no Brasil.
Por aqui as pessoas não têm
tido tempo de se preparar
devido ao crescimento
econômico acelerado”

Robert Schaefer
Diretor para
América Latina
do Instituto CRF
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Brasil

A pesquisa ainda revelou que
no Brasil a maior dificuldade está
na falta de mão de obra qualificada
e na retenção de talentos.
O trabalho da área de recursos
humanos é tratado mais como
uma atividade administrativa
primária e menos como uma
divisão estratégica nas empresas.

Dificuldade de retenção e
RH menos estratégico

Europa

Na Europa a maior dificuldade está
na falta de engajamento da equipe
que é menos ativa e envolvida ao
negócio. Na Europa o estudo do
Instituto CRF revelou que a área de
recursos humanos tem perfil mais
estratégico dentro das empresas
e é assumida por gestores de
mais peso para a companhia.

Falta de participação e RH com
mais poderes nas companhias
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...ADRIANO BRAVO

Presidente da Petra Executive Search

TRÊS PERGUNTAS A...

Óleo e gás contrata
altos executivos

No ano passado, 24% das vagas
abertas para o segmento de Óleo e
Gás deixaram de ser preenchidas na
Petra Executive Search, empresa de
recrutamento especializada na área.
A demanda é intensa, segundo
Adriano Bravo, presidente da
companhia. Nos últimos dois anos a
remuneração teve incremento de
50% em média, mas em alguns
casos este aumento chega a 70%.

Como está a demanda para
cargos de alta e média gerência?
Profissionais com certo nível de
formação que em 2009 eram

contratados por R$ 18 mil para um
cargo de diretor, hoje não aceitam
menos de R$30 mil. Recebi
recentemente uma empresa que
está há nove meses com uma vaga
em aberto para engenheiro
especialista em perfuração, mas que
não consegue preenchê-la devido à
falta de qualificação específica.

Com o mercado mais
competitivo, quais são as
ferramentas de atração
utilizadas pelas empresas?
As empresas de óleo e gás têm
começado a investir em

parcerias com instituições de
ensino e universidades para
captar os profissionais logo
cedo, quando ainda estão em
formação. Companhias de outros
setores, como as indústrias
automobilística e aeronáutica já
fazem isso, a exemplo das
parcerias entre Volkswagen e
Senac, e Embraer e ITA. A UFRJ
tem cedido espaços para a
construção de laboratórios em
acordo com empresas do
segmento de Óleo e Gás.

E quando se trata de

retenção? O que as
companhias têm feito?
As bonificações por desempenho
individual, sem deixar de valorizar
o trabalho da equipe, têm sido as
mais eficazes. Além de benefícios
como consultoria e apoio legal,
tributário e psicológico, por
exemplo. A novidade entre as
empresas de capital aberto é a
oferta de ações com desconto
a funcionários, neste caso eles
estão autorizados a efetuarem
venda somente após dois ou três
anos de casa e do cumprimento
preestabelecido de metas.

Divulgação

Até o momento
a pesquisa foi
baseada em todas as
empresas brasileiras
que se inscreveram
para a certificação
de Top Employers e
apenas nas europeias
já certificadas.

Ambev recebe inscrições para trainees
Estudantes universitários interessados na carreira de mestre cervejeiro
ou engenheiro industrial podem se candidatar no programa Trainee
Industrial da Ambev, que recebe inscrições pelo site da empresa até
o dia primeiro de maio. A fabricante de bebidas, com receita líquida
de R$ 25 bilhões e operações em 14 países das Américas, espera superar
a marca de 17 mil inscritos, obtida na primeira edição, em 2010. Não
há limite de vagas e o treinamento total tem duração de até 18 meses.

Fotos: divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  31 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 42-43.
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