
Nada de folha de pagamento ou
obrigações trabalhistas. Em ce-
nário de economia aquecida e
pleno emprego, a área de recur-
sos humanos das grandes em-
presas ganhou novas funções e
status de área estratégica. “As
companhias perceberam que
quem conquista resultados são
pessoas, portanto seria necessá-
rio investir mais nelas para que
elas estivessem preparadas pa-

ra a conquista das metas e é
neste ponto que o RH se in-
clui”, diz Ricardo Piovan, con-
sultor organizacional.

Tal constatação, aliada ao fa-
to das companhias terem nota-
do que as atividades repetitivas
desempenhadas pelos profissio-
nais de RH poderiam ser tercei-
rizadas, tem feito com que em-
presas como a Natura, levem pa-
ra seu conselho de administra-
ção profissionais da área, algo
que não existia até pouco tem-
po atrás. Na Natura, entre os
quatro comitês que fazem par-
te do conselho, está o de Pes-
soas e Desenvolvimento Orga-
nizacional, composto pelo pre-
sidente da companhia, Alessan-

Visto no contexto macroeconô-
mico como um colchão para
amortecer os impactos que a
atual crise global poderia trazer
à economia brasileira — ao aque-
cer o consumo interno —, o bai-
xo índice de desemprego tam-
bém tem efeitos colaterais, que
vão além da inflação. Nas em-
presas, já é evidente o aumento
de custos para contratar e man-
ter mão de obra qualificada.

Esse reflexo, dizem analistas, é
resultado do despreparo brasilei-
ro para o rápido crescimento eco-
nômico. Para eles, o país ainda te-
ria de passar por décadas de ama-
durecimento para formar os traba-
lhadores que já estão sendo procu-
rados. “Setores com alta deman-
da acabam contratando profissio-
nais abaixo das qualificações e
têm de treiná-los. Hoje a competi-
tividade está enorme e há tráfico
de talentos”, diz Márcia Hasche,
da consultoria Valor Pessoal.

Isso ocorre porque os investi-
mentos para crescimento e os
grandes projetos em andamento
não podem esperar. “Precisamos
de profissionais que comecem a
trabalhar rapidamente e temos
que treiná-los porque não há
mão de obra suficiente disponí-
vel”, afirma Ricardo Hruschka,
responsável pela área de RH da re-
de hoteleira Sofitel na América La-
tina. Desde janeiro, a empresa
ampliou em 10% sua equipe nas
unidades da capital paulista, por
exemplo, e criou um programa
de capacitação — voltado tam-
bém para o ensino de idiomas —
para atender sua demanda.

O cenário de “apagão de mão
de obra”, contudo, não tem pers-
pectiva de mudança no curtíssi-
mo prazo. Dado divulgado ontem
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) só con-
firma essa tendência. A Pesquisa
Mensal de Emprego apontou que
a taxa de desocupação no Brasil
em julho ficou em 6,0%, enquan-
to o rendimento médio real dos
trabalhadores registrou alta de
2,2% na comparação com o mês
anterior. Trata-se, respectiva-
mente, da menor taxa e do maior
valor registrados para o mês de ju-

lho desde o início da série históri-
ca em 2002 (leia mais na pág. 10).

Cimar Azeredo, coordenador
da pesquisa do IBGE, pondera
que o mercado de trabalho refle-
te um desempenho menos aque-
cido, mas sem registrar a queda
que se esperava em relação aos
meses anteriores. “Havia uma
expectativa de retração, mas is-
so não se confirmou”.

Essa condição permite que pro-
fissionais busquem novas oportu-
nidades com foco em desenvolvi-
mento profissional, mais do que
estarem atentos apenas aos salá-
rios. E é isso o que as empresas
passaram a oferecer. “Temos
uma posição confortável para
atrair profissionais em razão dos
grandes projetos nos quais esta-
mos envolvidos, que têm alta
complexidade”, diz José Fay, di-
retor da área de Recursos Huma-
nos da Pöyry, empresa global
que atua na área de consultoria e
engenharia. Ele explica que o mo-
mento atual permitiu à compa-
nhia recontratar 93 funcionários
dispensados em 2009, em razão
da crise econômica e outros
mais. Hoje, a companhia conta
com 825 trabalhadores. Tinha
387 em junho de 2009.

A BG Brasil, que atua no seg-
mento de gás natural, monitora
as práticas de remuneração do
mercado a cada seis meses para
manter-se sempre em competiti-
vidade na busca e retenção de ta-
lentos. “Devido ao forte e cons-
tante crescimento da companhia,
o volume de contratações tem si-
do grande, seguindo um plano de
negócios ambicioso. Em 2011, já
foram contratados 32 novos fun-
cionários”, diz Raquel Couri, dire-
tora de Recursos Humanos da BG,
que emprega diretamente cerca
de 200 pessoas no país.

“Há currículos sobrando, mas
há também um descasamento en-
tre essa oferta e as necessidades
das empresas”, diz Luiz Paulo Fer-
raz, sócio da Vistage, que organiza
grupos de discussões de executi-
vos. Para contornar esse contex-
to, uma das estratégias que ganha
espaço dentro das companhias é a
criação de universidades. O gru-
po ABC, de Nizan Guanaes, com-
posto por 14 agências, é um dos
que adotou a prática. ■ ComABr

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br

Editora: Fabiana Parajara fparajara@brasileconomico.com.br

DESTAQUE EMPREGO

Mão de obramais
cara e concorrida
preocupa empresas

Profissionais de
Empresas como Natura tratam
retenção e desenvolvimento
de funcionários como
assunto estratégico

“

Falta de qualificação dos brasileiros também traz custos adicionais
para a iniciativa privada, que tem de investir em treinamento

Setores com alta
demanda acabam
contratando
profissionais
abaixo das
qualificações e têm
de treiná-los. Hoje
a competitividade
está enorme

Márcia Hasche
Sócia da consultoria

Valor Pessoal

Mariana Celle
mcelle@brasileconomico.com.br
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Com demanda aquecida por
mão de obra, advogados

trabalhistas ganham novo
status. Executivos perderam o
medo de ir à Justiça reclamar
bônus e outros benefícios.

dro Carlucci; por Marcelo Car-
doso, que tem o cargo de vice-
presidente de desenvolvimen-
to organizacional e mais outros
dois conselheiros da empresa,
além de uma participante exter-
na e um secretário.

O grupo faz reuniões mensais
e debate temas como atração e
retenção de funcionários, de-
senvolvimento de carreira e su-
cessão. “Para a Natura, é funda-
mental a representatividade do
comitê de pessoas dentro da es-
trutura do conselho de adminis-
tração. De forma inovadora, en-
xergamos o tema como algo es-
tratégico e que merece atenção,
incluindo conselheiros, presi-
dente, um vice-presidente e co-

laboração externa nas reuniões
mensais. O escopo de discussão
é amplo e interessante, pois tra-
ta de atração, retenção, desen-
volvimento de líderes, desen-
volvimento de carreira, até re-
muneração”, diz Moacir Salzs-
tein, diretor de governança cor-
porativa da Natura.

“O trabalho dos comitês é es-
miuçar os assuntos antes de le-
vá-los ao conselho. Neste senti-
do, os profissionais que lidam
com pessoas funcionam como
alicerce na tomada de decisão”,
diz Gilberto Mifano, presidente
do Conselho de Administração
do Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC).

Para Piovan, trata-se de uma

tendência irreversível o “RH ter
cadeira cativa ao lado dos presi-
dentes das empresas”. Segundo
ele, é esse departamento que po-
derá dar condições para que os
executivos identifiquem e ava-
liem se os funcionários estão
preparados ou se necessitam de
algum tipo de incentivo para
cumprir metas.

Outra vantagem de ter o RH
dentro do conselho é garantir
de que as políticas de pessoal es-
tão alinhadas com os objetivos
do negócio, diz o consultor Car-
los Eduardo Altona, da Exec.
“Se a empresa quer investir ou
reduzir custos, por exemplo, ha-
verá ações de RH diferentes a se-
rem implementadas”. De acor-

do com ele, maior qualidade do
recrutamento de profissionais,
índices mais altos de retenção
de talentos, maior meritocracia
e fortalecimento da liderança
são outros resultados positivos.

Para Francisco Ramirez, sócio
da Arc, consultoria especializa-
da em recrutamento de altos exe-
cutivos, a relevância do RH en-
tre as empresas no Brasil, é tar-
dio. “A valorização da mão de
obra tem sido mais evidente ago-
ra por sua escassez”, diz, acres-
centando que isso traz mais pro-
fissionalização para o segmento.
“Se rompe o período das ‘solu-
ções amadoras’ para RH, pois as
empresas estão mais preocupa-
das e não querem errar”. ■

Bons salários e a chance
de manter relacionamento

com altos executivos estão
entre os principais argumentos
das consultorias para
atrair novos empregados.

Escassez de mão de obra
bate à porta de consultorias

de seleção e contratação de
pessoal. Elas agora buscam
funcionários para seus próprios
quadros em grandes empresas.

● ●●

DESEMPREGO

Marcela Beltrão

6,3%
foi a taxa média de desemprego
entre a População Economicamente
Ativa nos sete primeiros meses
do ano, segundo levantamento
do IBGE divulgado ontem.
No mesmo período do ano
passado, a média era de 7,3%.

recursos humanos ganham status

➤

COM REGISTRO

➤

10,9 milhões
foi o total de trabalhadores
com carteira assinada em julho,
alta de 1,2% na comparação
com junho e de 7,1% em relação
ao mesmo período de 2010.

➤

Em cenário de
economia aquecida
e pleno emprego,
a área de recursos
humanos das grandes
empresas ganhou
novas funções
além da folha de
pagamentos e
das obrigações
trabalhistas

LEIA MAIS

Sobramcurrículos
quenãoatendemàs

necessidadesdasempresas
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Um dos principais gargalos da
economia brasileira — a falta de
mão de obra qualificada — che-
gou onde menos se esperava: às
empresas de recrutamento. Res-
ponsáveis por selecionar e trei-
nar trabalhadores para abastecer
o mercado, elas agora veem o
problema bater à porta. Enfren-
tam dificuldade para encontrar
profissionais para seus próprios
quadros. Faltam consultores e
headhunters para dar conta dos
planos de expansão.

Com o aquecimento econômi-
co, a maior parte das compa-
nhias do segmento cresce a ta-
xas anuais de dois dígitos. Um
dos reflexos da escassez já é visí-
vel, que é a busca de profissio-
nais de recursos humanos de
grandes organizações para com-
por os quadros das companhias
de recrutamento.

As possibilidades de traba-
lhar em uma estrutura menos
hierarquizada, fazer contatos se-
manais com dezenas de executi-
vos e ainda engordar o salário
estão entre os maiores atrativos
para convencer os candidatos a
mudar de carreira. Foi com esse
pacote que a Michael Page con-
seguiu convencer ex-funcioná-
rios de companhias como Alpar-
gatas, Unilever, Br Foods, Citi-
bank, WalMart e Pão de Açúcar
a virarem consultores.

Com 80% de sua mão de obra
vinda de corporações de grande
porte, a empresa tenta agora ul-
trapassar outro obstáculo: en-
contrar profissionais com expe-
riência na área. “Conseguimos
contratar muitos jovens compe-
tentes. Porém, consultores com
perfil sênior, aqueles que diri-
gem equipes maiores de proje-
tos mais rentáveis, são raros, di-
fíceis de reter e estão 20% mais
caros em relação ao ano passa-
do”, afirma Paulo Pontes, presi-
dente da Michael Page.

Mesmo conseguindo suprir
parte de sua demanda por mão

de obra, as empresas de recruta-
mento enfrentam um problema
extra na hora de contratar. “O se-
tor de seleção e a carreira de con-
sultor ainda são muito novos no
Brasil”, diz Denise Rendtorff, ge-
rente de gestão de pessoas da
Hays, empresa especializada em
média e alta gerência cuja meta é
crescer 75% no ano. “Ainda é di-
fícil imaginar um jovem que está
saindo da faculdade sonhando
em ser consultor”.

Uma das formas de mudar is-
so é se aproximar de universida-
des, fomentando empresas jú-
nior e jovens talentos, aposta De-
nise. Ela acredita que, a exemplo
do que ocorre na Europa, as em-
presas de recrutamento preci-

sam se organizar melhor para for-
talecer a imagem do segmento.
“O modelo europeu inclui a certi-
ficação das empresas sérias, traz
credibilidade e atrai pessoas”.

Para a americana Robert Half,
no Brasil há quatro anos e com
planos de crescer mais de 100%
em número de consultores até o
final de 2011, a maior dificuldade
em contratar de fato está ligada
ainda ao curto histórico do seg-
mento no Brasil. “É difícil con-
vencer um profissional que ele
deve mudar de carreira em um
momento em que, com a econo-
mia aquecida, ele pode ser valori-
zado dentro se sua profissão”,
diz Fernando Mantovani, diretor
de operações da Robert Half.

Novo patamar
Segundo a Association of Execu-
tive Search Consultants (AESC),
há trinta anos o mercado de re-
crutamento movimentava US$
1 bilhão no mundo. Deve girar
cerca de US$ 12 bilhões em 2012
e alcançar US$ 15 bilhões em
2015. Para Alfredo Assumpção,
presidente da Fesa, especializa-
da em escolher e treinar altos
executivos, esse salto fez surgir
um descompasso natural entre
o número de profissionais sufi-
cientemente preparados e as ne-
cessidades do mercado. No Bra-
sil, a distância entre um e outro
é ainda maior. “O apagão de
consultores é um pouco diferen-
te daquele visto nas empresas

Luciano Feltrin
lfeltrin@brasileconomico.com.br

Apagão de
mão de obra
chega a
empresas de
headhunters

“

Consultorias especializadas em procurar
e treinar profissionais agora tentam
atrair funcionários de grandes companhias

Conseguimos
contratar muitos
jovens competentes.
Porém, consultores
com perfil sênior,
aqueles que dirigem
equipes maiores
de projetos mais
rentáveis, são raros,
difíceis de reter
e estão 20% mais
caros em relação
ao ano passado

Paulo Pontes
Presidente da Michael Page

DESTAQUE EMPREGO

DeniseRendtorff,gerentedaHays,
dizqueáreaaindaépouco
conhecidacomoopçãodecarreira,
oquedificultaatraçãodetalentos
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Marcela Beltrão

em geral. Nós encontramos boa
formação técnica, mas falta gen-
te capaz de liderar tendo como
ambiente a crise internacional e
um capital humano cada vez
mais exigente e contestador tra-
zido pelas novas gerações”.

Para Gutemberg de Macedo,
especialista em planejamento
de carreiras, ainda falta muito
para que a atividade de consul-
toria se consolide no país. “Nos-
so mundo ainda é desprepara-
do. Demoro cerca de três meses
para encontrar um profissional.
O consultor não pode mais ser
aquele que não deu certo ou não
arrumou outro emprego. É pre-
ciso se preparar muito para li-
dar com pessoas.” ■

R$ 1 bi
era quanto o mercado global
de recrutamento movimentava há
30 anos, segundo a Association
of Executive Search Consultants.

R$ 12 bi
é quanto a entidade estima
que o segmento vai girar no ano
que vem. E a expectativa é
chegar a R$ 15 bilhões em 2015.

A grave crise internacional fez o
agente de investimentos Bruno
Negretti repensar a vida. Aos 31
anos, sete dos quais operando no
mercado acionário com clientes
de alta renda do Santander,
achou que era hora de mudar de
ares. Não estava mais disposto a
tentar entender o abismo que há
entre os fundamentos da econo-
mia real e as exageradas reações
do mercado financeiro.

Sem perspectivas de cresci-
mento profissional na área, ti-
nha como opções mais fáceis
atuar em pesquisa de mercado
ou ingressar na carreira de rela-
ção com investidores em algu-
ma empresa de capital aberto,
mas preferiu uma mudança radi-
cal. Aceitou o convite da empre-
sa de recrutamento Michael Pa-
ge. Será um dos consultores res-
ponsáveis por selecionar mão
de obra para posições-chave de
companhias, tais como presi-
dentes e conselheiros de admi-
nistração. “É uma boa oportuni-
dade de fazer uma carreira foca-
da em relacionamento, aprovei-

tando os contatos que obtive
atendendo clientes de alta ren-
da no Santander”.

Relacionamento é o grande
trunfo que as empresas de recru-
tamento têm para tentar atrair
profissionais. A possibilidade de
trocar cartões de visita e amea-
lhar os contatos de centenas de
profissionais pode pesar muito
na decisão de ser consultor.
“Além da remuneração agressi-
va, outro fator que ressaltamos
bastante é o acúmulo de experiên-
cia e a transmissão de conheci-
mentos que o contato com presi-
dentes e líderes de empresa possi-
bilitam aos nossos profissionais”,
afirma Fernando Mantovani, dire-
tor de operações da Robert Half.

Disputa acirrada
A PwC (antiga PriceWaterhouse-
Coopers) observa de perto o au-

mento da disputa por consulto-
res. Mesmo sem atuar com recru-
tamento externo, está atenta aos
novos movimentos para não per-
der profissionais de seu time.
Em 2008, ainda sob os primeiros
efeitos da crise internacional, a
empresa assinou um acordo in-
ternacional com grandes empre-
sas de recrutamento para trazer
novos talentos. A rápida recupe-
ração da economia brasileira,
no entanto, mudou o cenário pa-
ra a operação brasileira.

“Naquela época ter um hea-
dhunter por perto significava
ter um parceiro que poderia
aproveitar a crise para trazer re-
forços para nossa equipe. Mas
agora seria praticamente como
ter um inimigo em casa, de olho
nos seus talentos”, brinca Otá-
vio Maia, líder da área de con-
sultoria da PwC. ■ L.F.

Henrique Manreza

PASSADO FUTURO

Bons salários e contato com
executivos atraem candidatos

“
A possibilidade de montar uma
boa rede de relacionamentos
é o grande atrativo da área Em 2008, ter um

headhunter por perto
significava ter um
parceiro que poderia
aproveitar a crise
para trazer reforços
para nossa equipe.
Agora seria
praticamente ter um
inimigo em casa, de
olho nos seus talentos

Otávio Maia
Consultor da PwC

BrunoNegretti (àesq.)
trocouomercado

financeiroporvagana
MichaelPage, presidida

porPauloPontes
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Antes considerado menos nobre
por advogados, o direito traba-
lhista começa a dar a volta por ci-
ma. A combinação entre o cres-
cente volume de investidores e
empresas estrangeiras que de-
sembarcam no país, a complexa
legislação local e o aquecimento
do mercado de trabalho faz com
que a atividade, que já foi tida co-
mo monótona e burocrática, ga-
nhe cada vez mais interesse por
parte dos profissionais e impor-
tância entre os clientes.

Euclydes José Marchi Mendon-
ça, vice-presidente do Instituto
dos Advogados de São Paulo, lem-
bra os motivos pelos quais a Justi-
ça do Trabalho era tratada como
de segunda classe entre os advo-
gados. “Quando se advogava para
operários, as reclamações eram
sempre relativas à cobrança de ho-
ras extras. Quando se defendia a
empresa, o objetivo era o de arras-
tar ao máximo os processos. As
duas coisas tornavam o trabalho
repetitivo e de pouco prestígio”.

Para ele, a expansão econômi-
ca levou a classe média a proces-
sar cada vez mais seus emprega-
dores e provocou uma revolu-
ção no segmento. “Hoje muitos

escritórios se sustentam defen-
dendo empresas que sofrem um
grande volume de processos de
funcionários”.

Mas não é só representando
companhias e profissionais de mé-
dia gerência para baixo que advo-
gados da área ganham espaço nas
bancas. Um fenômeno comum
em economias desenvolvidas tor-
nou-se frequente no Brasil: exe-
cutivos de alto escalão proces-
sam empresas das quais saíram.

“São ações milionárias que
têm como principais motivos
discutir e mostrar insatisfação
com bônus e programas de re-
muneração por ações”, diz Patrí-
cia Medeiros Barboza, do Cam-
pos Mello Advogados, escritó-
rio que atua em cooperação
com o DLA Piper.

Esse movimento tem tudo para
continuar. Só não acontecia antes
porque, em tempos de economia
andando de lado, executivos que
ocupam cargos mais bem remu-
nerados temiam retaliações. Com
o mercado em alta e muitos profis-
sionais podendo se dar ao luxo de
entrar em uma corporação mal
tendo saído de outra, esse re-
ceio foi deixado de lado. Outras
ações envolvendo altos executi-
vos também cobram reparações
em casos de danos morais.

Arrumando a casa
A necessidade de melhorar pro-
cessos internos de governança
corporativa para dar conta de
exigências contábeis e fiscais de
órgãos do governo é apontada
como outro fator que impulsio-
na a atividade dos advogados
trabalhistas. Ela está diretamen-
te ligada ao maior interesse de
estrangeiros por fusões e aquisi-
ções no país, acredita Joana
Doin, sócia do Doin e Craveiro
Advogados. “Há uma mudança
no comportamento das empre-
sas que antes queriam fugir das
normas e hoje querem estar
com a casa arrumada para quan-
do um investidor chegar”.

Joana diz que, em processos
de fusão, o parecer de um advo-
gado trabalhista é levado muito
a sério. E pode, no limite, dar in-

dicativos de que a aquisição é in-
viável. “Isso acontece quando o
passivo trabalhista oculto que a
empresa carrega é grande”.

Possíveis dívidas trabalhistas
que surjam após o fechamento
de um negócio preocupam es-
trangeiros que querem ir às com-
pras no país por vários motivos.
Não são raros, por exemplo, os
casos de empresas estrangeiras
— e mesmo de advogados brasi-
leiros que as representam no
Brasil — que tiveram contas blo-
queadas como forma de garan-
tir o pagamento de passivos em-
butidos na aquisição, diz Alexan-
dre Pessoa, sócio da área traba-
lhista Koury Lopes Advogados.
“É algo que o juiz faz rapidamen-
te, on-line, usando uma senha e
que pode causar alguns transtor-
nos aos envolvidos.” ■

Luciano Feltrin
lfeltrin@brasileconomico.com.br

Henrique Manreza

Mercado
aquecido
valoriza o
passe de
advogados
trabalhistas

Redução do passivo
trabalhista tornou-se
imprescindível a
empresas que têm
interesse em receber
investimento
estrangeiro

NOVOPERFIL

● Advogados trabalhistas
eram vistos como de
“segunda linha” em razão
de realizarem processos
repetitivos tanto quando
defendiam funcionários
como quando estavam
do lado das empresas.

● A necessidade de melhorar
processos internos de governança
corporativa para dar conta
de exigências contábeis e fiscais
é um dos fatores que têm
permitido o surgimento de novas
atividades para estes profissionais,
impulsionando a carreira.

DESTAQUE EMPREGO

Antes considerada burocrática e
monótona, atividade ganha status
e ficamais valorizada nas empresas

Processosmovidosporaltos
executivosquestionamvalorde

bônus,segundoPatríciaBarboza

8 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 26, 27 e 28 de agosto, 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-8.
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