
A pessoa certa, na hora e no lugar certos. Esta é a definição que exprime o desafio da gestão 

de talentos para Rubens Nascimento Pinto, líder de sistemas de TI para as áreas de marketing 

e vendas da Boehringer Ingelheim. A possibilidade de visualizar os perfis dos candidatos a 

posições estratégicas, com avaliação de desempenho e potencial de desenvolvimento, aumenta 

com a utilização do software Talent Managment System, da Softscape, adotado pela farmacêu

tica a partir deste ano. Esta, pelo menos, é a expectativa do executivo para apurar a adequação 

dos colaboradores aos projetos. 
O sistema está apoiado em um processo mais amplo de gestão de recursos humanos, inicia
do por uma autoavaliação de cada profissional, baseada em seu plano de metas pessoal. Em 
seguida, tem lugar uma averiguação de desempenho e potencial, na qual constam atribuições 
dos gestores, parceiros de negócios e pela área de RH. Na terceira etapa, entra o programa de 
desenvolvimento. "Quando identificamos que alguém está se destacando, fazemos plano de 
aceleração", conta Rubens. 0 ciclo se fecha com a implementação das ações de aperfeiçoamento. 
No caso específico da Boehringer Ingelheim, a identificação e o desenvolvimento dos perfis adequa
dos por meio do programa ganha maior importância em função do escopo global de funcionamento 
da TI. "Na harmonização de um sistema, por exemplo, é um engano basear-se no ponto de vista da 
matriz. 0 gerenciamento de talentos contribui para compor equipes multiculturais, em que as expe
riências específicas das pessoas aumentam as chances de sucesso do projeto", analisa o executivo. 
É assim que a companhia tem profissionais de TI que podem participar de equipes internacionais, tra
balhando a partir do Brasil ou com uma transferência temporária para países como os EUA e Alema
nha, fazendo parte de um grande projeto. "Temos várias pessoas nessa situação", afirma o gestor. 



POLIVALÊNCIA E ESPECIALIZAÇÃO 
O exemplo da companhia farma

cêutica aponta uma faceta comum 
à carreira de TI: o dinamismo do 
perfil dos profissionais da área. "É 
como uma colcha de retalhos, eles 
precisam de conhecimentos especí
ficos e as empresas têm de fazer um 
conjunto de qualificações", observa 
Maria Paula Menezes, gerente da 
divisão de TI da empresa de recruta
mento Robert Half. 

A necessidade de formação 
complementar é compartilhada por 
Margareth Ortiz de Camargo, supe
rintendente de TI do Hospital Sírio-
-Libanês. "Em saúde, estamos falando 
de um outro profissional de TI, um 
analista de negócios com domínio 

de especificidades que envolvem todos os processos do paciente", explica. E 
o perfil descrito não é encontrado no contingente de graduados presentes no 
mercado de trabalho. A saída está na oferta de treinamento. 

A lógica de investimento na carreira da equipe adotada por Margareth não 
significa apenas suprir a falta de formação adequada, mas identificar, manter 
e aperfeiçoar talentos. "Faço investimento contínuo, pois ao mesmo tempo em 
que o profissional cresce, eu recebo resultados em troca", relata. 

•Do lado da indústria de software e serviços de TI, a formação de profissio
nais qualificados para atender as operações também representa o primeiro 
passo para a gestão de talentos. "Desenvolvemos programas em parceria com 
instituições de ensino para garantir que teremos pessoas qualificadas sendo 
formadas para podermos contratar", afirma Marcello Zappia, diretor de desen
volvimento humano e organizacional da Tivit. 



A companhia atua em duas modalidades 
com as escolas: em uma delas, desenvolve 
uma grade curricular complementar à for
mação de cursos técnicos. No outro formato, 
sem alteração nos programas educacionais, 
constam parcerias de estágios na Tivit para 
alunos de instituições como a Poli-USP. 

Apesar do investimento alto, Zappia afirma 
que empresa entende a iniciativa como 
fundamental para o sucesso de sua estratégia 
de crescimento. "O Brasil não desenvolveu 
maciçamente políticas públicas educacionais 
de formação de mão de obra. Se não fizermos 
por iniciativa própria é pior, pois ficamos 
sem alternativa de crescimento. Contratar de 
outras empresas resolve o preenchimento de 
vagas de imediato, mas encarece a folha de 
pagamento no longo prazo." 

DEFICIT ESTRUTURAL 
Atualmente, calcula-se que 

haja carência de cerca de 70 mil 
profissionais de TI no País. Ã 
projeção para 2020 é de 750 mil: 
450 mil para o mercado interno 
e 300 mil para alcançar a meta 
de US$ 20 bilhões de exporta
ções de software e serviços de 
tecnologia prevista para aquele 
ano. Os dados da Associação 
Brasileira de Empresas de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Brasscom) con
firmam em números a percep
ção geral dos executivos de TI e 
diretores de recursos humanos 
das fornecedoras. "Acredito que 



poucas empresas do setor não tenham sentido o impacto do aumento 
de rotatividade dos profissionais de TI. O mercado cresceu e a demanda 
está muito superior ao volume disponível, existe uma busca agressiva", 
afirma Eduardo Pellegrina, diretor de recursos humanos da Itautec. 

Para ele, esta situação tem um lado positivo, pois ajuda a oxigenar as or
ganizações e movimentar o mercado. "O que acontece é que este número 
está acima da média, isto acaba acarretando custos e investimentos sem 
retorno [nos casos de profissionais treinados que deixam o cargo], o que está 
levando as empresas a repensarem seus processos de retenção", conclui. 
Com base em sua percepção, Pellegrina estima em 15% a taxa de rotati
vidade de profissionais de TL no mercado como um todo, enquanto na 
Itautec ele diz que o nível é de 10%. 

Na Itautec, o processo de gestão de talentos inclui avaliação de desem
penho e comportamento dos colaboradores, que gera o programa de 
desenvolvimento individual. A companhia adotou, desde julho de 2010, 
o formato de academia corporativa para prover formação aos diferentes 
perfis, desde a liderança até área técnica e de negócios. "Para quem iden
tificamos que está acima da média na avaliação de desempenho, come
çamos, este ano, a aplicar um processo de meritocracia, diferenciação das 



políticas de remuneração, benefícios e oportunidades 
de carreira", detalha o diretor. 

A Softtek, fornecedora global de soluções de TI, 
também sentiu a pressão para manter os profissio
nais da área e, atualmente, está reorganizando as 
práticas de retenção de talentos. O gerente de capital 
humano da empresa, Alexandre Fleury, conta que 
sua linha de atuação procura ouvir dos colaborado
res os desafios da carreira. 

Com base nas demandas colhidas neste processo 
de comunicação, a aposta foi por avaliação de desem
penho profissional como ferramenta para sustentar 
as iniciativas de retenção. "Mais do que nos fixar nas 
porcentagens de rotatividade, procuramos entender 
os motivos que aparecem para o pedido de demissão. 
Percebemos que as pessoas saem por falta de visibi
lidade de sua carreira", revela Fleury. Segundo ele, 
uma das questões levantadas pelos profissionais é a 
confiança no quanto o líder dará seguimento a seu 
trabalho. "O gestor tem papel importante na retenção 
dos talentos." 



PODER DO LÍDER 
Se para os CIOs seu papel de liderança na gestão de 

talentos é evidente, o mercado parece estar começando a as
similar esta proposição. As estratégias de retenção adotadas 
pela Totvs variam de acordo com cada caso, segundo a di
retora de relações humanas, Maria de Fátima Albuquerque. 
"Atribuímos a principal intervenção, como na tentativa de 
reverter um pedido de desligamento, ao próprio líder", que, 
para ela, tem papel fundamental no contexto da identifica
ção e engajamento dos demais profissionais. 

Rubens, líder de TI na Boehringer, explica que o programa 
de gerenciamento de talentos da farmacêutica atrela bônus 
anuais relacionados aos alvos individuais e à execução ade
quada do programa. Já Margareth, do Sírio-Libanês, adota 
a posição de coaching para sua equipe. "Minha política é não 
colocar travas: quando se deixa a pessoa evoluir, quem tem 
potencial para liderança se descobre. Dar a responsabilidade, 
com orientação e liberdade, dá certo". 

Text Box
Fonte: Informationweek Brasil, São Paulo, ano 13, n. 238, p. 76-81, abr. 2011.




