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Há muito tempo que as empresas reservam recursos para desenvolver e divulgar suas marcas 
de produto. Algumas descobriram agora que, para atrair os melhores candidatos a vagas, 
precisam se esforçar de maneira semelhante para cultivar suas "marcas de empregador". 
 
Diferentemente das marcas dos produtos da empresa - como Doritos ou Dove -, a imagem de 
empregador é voltada a possíveis funcionários, para fazer com que a empresa aparente ser um 
lugar desejável de se trabalhar. 
 
O fraco mercado de trabalho nos Estados Unidos cria a percepção de que não faltam pessoas 
para contratar, mas as empresas já começaram a descobrir que a oferta de trabalhadores mais 
qualificados está escassa, dizem recrutadores. Isso forçou algumas empresas a criar 
campanhas de fortalecimento da imagem de empregador pela primeira vez em vários anos. 
 
Na Potentialpark AB, uma firma de pesquisa de mercado especializada em melhorar a imagem 
de empregadores, o número de análises de empresas quase dobrou em relação ao ano 
passado, disse o diretor-presidente, Torgil Lenning, que conta com clientes como a Hewlett-
Packard Co. e o Credit Suisse Group. 
 
"Há uma clara correlação com a economia. À medida que as empresas descobrem que 
precisam contratar, vão precisar gastar mais para melhorar suas marcas [de empregadoras]", 
disse Lenning. 
 
Antigamente o que importava era o logotipo do lado de fora do prédio. Hoje em dia, vender a 
imagem da empresa para os candidatos envolve muito trabalho e pesquisa intensiva, diz Brian 
Kropp, diretor-gerente da consultoria empresarial Corporate Executive Board Co. 
 
A PepsiCo Inc. lançou no fim do ano passado sua nova campanha para melhorar a imagem 
como empregadora. A empresa achou que a última campanha, de dez anos atrás, se 
concentrou demais em suas marcas - como a Quaker e a Frito-Lay - em vez de nas vagas que 
realmente existiam. 
 
Candidatos como químicos e administradores às vezes presumiam que a PepsiCo só tinha 
vagas para pessoas com experiência na indústria de alimentos e bebidas, disse Paul Marchand, 
vice-presidente de contratação mundial de talentos. A nova campanha pretende conquistar 
candidatos de outras áreas, como consultoria e entretenimento, disse Marchand. "Queremos 
que os recém-formados queiram trabalhar conosco tanto quanto na McKinsey ou na GE", disse 
ele. 
 
A PepsiCo produziu uma série de curtas com perfis de seus empregados. Os vídeos podem ser 
assistidos no site de empregos da PepsiCo ou em seu aplicativo para o iPad, lançado em 
fevereiro e desde então baixado mais de 3.000 vezes, segundo Marchand. A ausência dos 
logotipos das marcas da PepsiCo é notável no aplicativo, que permite aos candidatos aprender 
mais sobre como é trabalhar na empresa e também localizar vagas. A empresa também 
revisou suas contas no LinkedIn, no Facebook e no Twitter para refletir a nova estratégia da 
campanha. 
 
A PepsiCo gastou dezenas de milhares de dólares na pesquisas e na campanha, chamada 
"Possibilidades", calcula Marchand. Ele diz que os recrutadores da empresa já lhe disseram que 
a campanha está ajudando a atrair mais candidatos. 
 
É difícil medir o sucesso das campanhas de marca de empregador. Diferentemente do 
marketing de um produto, cujo resultado pode aparecer alguns meses depois, nas vendas, 
uma campanha bem-sucedida para melhorar a imagem de empregador não necessariamente 
atrai mais currículos, disse Kropp. "O objetivo de uma marca de empregador é receber os 
melhores currículos, mas para os que não se encaixam na empresa é conseguir que pensem 
'aquela parece uma empresa legal, mas não é o lugar certo para eu trabalhar'", disse ele. 



Mesmo assim, a telefônica AT&T Corp. afirma que o número de visitantes em seu site de 
empregos subiu 20% depois que ela se posicionou para atrair mais candidatos versados em 
tecnologia no evento anual de cultura alternativa South by Southwest, em Austin, no Texas. 
 
Numa conferência em março, os panfletos da AT&T tinham códigos de "resposta rápida" - 
códigos de barra que podem ser escaneados pela câmera do smartphone e levar o candidato 
rapidamente para o site de empregos, sem ele ter que digitar um endereço da web. A 
telefônica americana também distribuiu cartões com contatos que exibiam símbolos de 
"realidade aumentada" que mostravam aos candidatos um vídeo da internet quando eram 
colocados diante da câmera do celular. 
 
A diretora de contratação da AT&T, Jennifer Terry, disse que a empresa espera conseguir que 
as novas tecnologias mostrem aos participantes do evento que a AT&T se expandiu para além 
de suas raízes na telecomunicação. A empresa precisa muito de engenheiros e programadores 
de aplicativos, bem como de especialistas em hardware e software. 
 
"[Antes,] os candidatos podiam pensar em alguém escalando um poste para instalar algo", 
disse Terry. "Se a gente se concentrar em nossa presença digital, isso ajuda a atrair as 
pessoas certas e alimenta a imagem da empresa que a gente se tornou." O número de 
candidatos que visitaram o site de empregos da empresa no evento South by Southwest 
aumentou cinco vezes em relação ao ano anterior, disse Terry, e a empresa conseguiu até 
cinco candidatos altamente cobiçados para vagas de tecnologia difíceis de preencher e que 
encontraram a empresa pelo South by Southwest. 
 
A Henkel Corp., que possui marcas como Loctite e Cascola, começou em fevereiro a 
transformar a imagem de seu site de emprego e de seus panfletos de recrutamento. 
 
Embora suas marcas sejam bem conhecidas nos EUA, a empresa alemã não é muito conhecida 
nos EUA como uma empregadora, disse Nicole Nelson, gerente de contratação de talentos da 
empresa. 
 
Com o antigo lema da empresa - "Bem-vindos, inventores e pioneiros", - "íamos aos eventos 
de empregos e as pessoas diziam 'Hã? O que é Henkel?'", lembra Nelson. Assim, a empresa 
acabou com o lema, que aparentemente não repercutia entre os candidatos, e incrementou 
seu site de empregos. 
 
O site exibe agora fotografias grandes de empregados sorridentes e pequenos textos 
biográficos sobre eles, assim como vídeos de funcionários "embaixadores" falando sobre seus 
trabalhos. 
 
Executivos da empresa estão tentando promover as oportunidades internamente, para que os 
funcionários enxerguem o potencial de evolução e possam indicar amigos para as vagas. A 
empresa vai divulgar as vagas em todas as televisões instaladas em seus escritórios na 
América do Norte. Nelson diz que ainda é cedo para medir o sucesso desses esforços. 
 
A seguradora Allstate Insurance Co. afirma que planeja divulgar ano que vem uma campanha 
em que as ofertas de emprego são personalizadas para os candidatos a depender do estágio 
de vida em que se encontram, disse Suzanne Sinclair, diretora de contratação de novos 
talentos de liderança. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 maio 2011, Empresas, p. B4. 


