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EUA e Austrália, mas também nos mercados emergentes 
como China, Rússia, Índia, Oriente Médio e Brasil. Segun
do ele, a ferramenta tem as suas raízes nos países anglo-
saxões e, antes da crise de 2008, ações nesse sentido 
haviam ficado apenas centradas no aspecto externo, ou 
seja, atrair o talento certo, porém, a crise fez as empresas 
pensarem que seus empregados são seus maiores trunfos 
e começarem a perceber que employer branding tam
bém é ser capaz de "cumprir a promessa", então, aquilo 
que você promete através da sua marca para o público 
externo também precisa ser cumprido com os seus fun
cionários. "Se há incompatibilidade, as pessoas vão sair. 
As empresas tornaram-se conscientes de que o custo e as 
perdas de oportunidade, junto à rotatividade de pessoal 
são grandes. Isso, somado ao fato de que os babyboo-
mers, após a Segunda Guerra Mundial, estão saindo do 
mercado, torna o desafio da retenção, ainda maior", 
explica ele. 

Rothweiler explica que construir uma marca forte no 
mercado, como empregador, juntamente com uma pro
posta de valor exato são fatores importantes para obter 
sucesso em reter e atrair o talento certo. E em sua opinião, 
o Brasil, como um mercado emergente, tem se centrado 
muito mais em seus próprios funcionários do que na cons
trução do employer branding externamente. O que se vê, 
até certo ponto, como uma vantagem. Mas, a partir do 
momento em que se conhece a rapidez do desenvolvi
mento de mercado, não há mais tempo a perder. 

"A chave está dentro da empresa", diz Rotweiler. De 
acordo com o VP, é refletindo algumas questões que a 
empresa começa a fazer os primeiros passos para im
plantar o employer branding. "Como a gerência executi
va acha que o negócio vai crescer? O crescimento dos 
negócios significa também que será necessário um certo 
tipo de pessoa. Quais são as características desses funcio
nários? O que eles acham que é importante e qual o con
junto de habilidades é necessário ao longo prazo? Ao res
ponder essas questões, as empresas podem começar a 
organizar grupos de discussão, conversar com essas pes-
soas-chave, tanto dentro da empresa como fora dela. Se 
as pessoas gostam de trabalhar para a empresa, quais os 
benefícios que elas preferem? Isso tudo é porta de entra
da para o negócio e para colocar os benefícios no lugar 
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um erro de employer branding, dado que o papel do 
mesmo é definir e comunicar atributos que diferenciam 
seu emprego dos outros e ter cautela em divulgar para 
o mercado atrativos genéricos de retenção de talentos. 
"Eu recomendo fortemente que seja feito um trabalho 
de investigação interna do que o seu público-alvo valo
riza, qual a sua percepção de engajamento nestes atri
butos. Estes atributos, por sua vez, podem depender de 
vár ios fatores: tipo do n e g ó c i o , idade méd ia dos 
empregados, região, gênero, etc. Sendo assim, é papel 
de cada empresa identificar seu público-alvo, quais atri
butos ele valoriza, verificar quais deles a empresa tem 
como diferenciais, e aí sim, defini-los como sua propos
ta de valor de emprego", sugere. 

O importante é que divulgar e refletir que a empresa 
oferece mais que produtos e serviços, e sim, um propósi
to, uma razão de existência clara que toque as pessoas 
não só racionalmente, mas emocionalmente. "Pense no 
que o mundo perderia se sua empresa fechasse e não 
oferecesse mais empregos. Se seu emprego é igual a 
diversos outros que existem por aí, você tem um proble
ma sério de employer branding", alfineta Dametto. 

ONDE DIVULGAR? 

A empresa tem uma infinidade de meios em que pode 
fazer a divulgação de sua marca, mídias impressas, vídeos 
institucionais, tv corporativa, manuais técnicos e educati
vos, jornal interno, cartaz motivacional, canais diretos 
(reuniões com a diretoria, ouvidorias), palestras internas, 
convenções internas (equipe interna),intranet, internet, 
reuniões com a direção e coordenação, marketing de 
incentivo, folders, manuais, revistas em quadrinhos, pai
néis (murais), grife interna (roupas, acessórios, objetos), 
memória (resgate da história da empresa), atividades festi
vas (com ou sem a participação de clientes) e as redes 
sociais. 

De acordo com Soares da Hays, a mídia a ser usada 
vai depender do público que a organização deseja atrair. 
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AS CERTIFICAÇÕES QUE AJUDAM A MARCA 

Cerificações como a das "Melhores Empresas para Trabalhar" ou mesmo a 
"Top Employer", que chegou ao Brasil em 2010, dão uma grande credibilida
de às empresas que as conseguem e muitas acabam desenvolvendo campa
nhas de marketing em torno dessas conquistas. "O que percebemos é que ao 
ganhar esse t í tu lo , a rotatividade das melhores é menor do que nas outras 
empresas e o número de currículos que essas empresas passam a receber 
depois de uma publicação dessas é muito grande. Então, identificamos que 
vários profissionais começam a olhar para essas empresas de uma forma dife
rente e se interessar de uma forma mais efetiva pela marca e pela organiza
ção" , diz a gerente de marketing do Great Place to Work, Viviane Rocha. 

Rocha também afirma que o número de empresas que se inscrevem para par
ticipar desse ranking aumentou 
em mais de 100 organizações ins
critas em relação a 2010. "Então, 
esse movimento tem sido bastante 
expressivo, a gente não está mais 
só com uma lista, na verdade, a 
gente tem várias listas regionais 
que vai, desde Maranhão, até Rio 
Grande do Sul, além da principal 
que é do Brasil. E ouvimos nesse 
último ano foi tanto das empresas 
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se inscrevendo nesse processo quanto 
investindo nesse tema. Porque uma 
coisa é você se inscrever para medir 
seu processo de trabalho, outra coisa 
é investir nisso através de projetos que 
melhorem o ambiente de trabalho", 
explica ela e ressalta que também vê o 
mesmo movimento entre pequenas e 
médias empresas. 

0 mesmo diz Rotweiler, do Instituto CRF, que já deu 
a certif icação Top Employers a mais de 600 empresas 
em todo o mundo. De acordo com o VP, o reconheci
mento independente ajuda as empresas a se destaca
rem. "Muitos de nossos empregadores Top utilizam a 
cert i f icação em campanhas externa e internamente, 
porque ajuda a atrair, reter e engajar (futuros) empre
gados", afirma. 

MARKETING QUE PODE 
LEVAR AO SUCESSO, MAS NÃO 

SALVAR DA VERDADE 

Alguns cuidados são essenciais antes de começar a 
divulgar a sua marca de um bom empregador para o 
mercado. É preciso que isso esteja interiorizado dentro 
da organização e que as informações divulgadas sejam 
verdadeiras. "Vender uma boa proposta de valor e não 
entregá-la é um 'tiro de prata' em qualquer estratégia 
de branding, seja ela de um emprego, produto ou servi
ç o " , afirma Dametto. 

Outra dica é se atentar para que as informações, mui
tas vezes divulgadas informalmente no mercado, não 
criem uma expectativa que vai frustrar o futuro profissio
nal quando este entrar na empresa. Segundo Soares, a 
empresa tem que ter a preocupação de realmente fazer 
o que fala. "Isso é muito delicado, porque um deslize 
acaba com a reputação da empresa em minutos", diz e 
alerta: "e tomar cuidado para que a organização inteira 
esteja realmente com aquela cultura inserida, não ape
nas uma área". 

TV COMO FORM 
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Para não cair no erro, Soares indica que o marketing comece primeiro den
tro da empresa, depois seja usado externamente. Além disso, os próprios fun
cionários são uma ót ima ferramenta de marketing para a organização. 

"No meu ver, se bem feito, o Employer Branding pode prestar um grande 
serviço ao business. Pode ser um pilar importante na humanização dos negó
cios, na associação de oferta de serviços e empregos a histór ias de vida. 
Entretanto, se não houver ética e verdade nesse processo, ele pode ser apenas 
mais um mecanismo de manipulação, e tudo o que o mundo mais precisa hoje 
é de sustentabilidade. Então, convido todos a contarem histórias boas e verda
deiras. Ganha você, sua empresa e a sociedade como um todo", finaliza 
Dametto. 

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 160, p. 30-37, out. 2011.




