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O ex-militar Igor
Rodrigues Luis conta
como se tornou um
‘t ra d e r ’ do mercado
acionário D3
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VINHO
Jorge Lucki continua a
voltar seu foco para os
vinhos italianos. Desta
vez olha para o norte,
para o Piemonte —
e para além de barolos
e barbarescos
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BLUE CHIP
Stéphane Chauvel abre
loja de vinhos em São
Paulo que terá o mesmo
conceito das francesas,
em que a visita a ela
será um passeio para
quem mora no bairro
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CI N E M A
O cineasta Ugo
Giorgetti fala sobre o
filme “Cara ou Coroa”,
no qual busca mostrar
a relação complexa
da sociedade brasileira
com a ditadura

Consultorias apostam em novo formato de recrutamento
Vívian Soares
De São Paulo

Os crescentes desafios para
atrair talentos têm feito com
que novas formas de contrata-
ção e treinamento, até então
pouco conhecidas no país, co-
mecem a ganhar espaço nas
empresas brasileiras. O desgas-
te de modelos tradicionais de
recrutamento é um dos moti-
vos para o crescimento de mo-
dalidades como o Recruitment
Process Outsourcing (RPO), ser-
viço terceirizado onde uma
consultoria assume quase to-
talmente as funções da área de
recursos humanos para selecio-
nar funcionários.

“As empresas estão interessa-
das em novas formas de atração
de talentos, além das já consoli-
dadas”, afirma Vivian Dib, dire-
tora da Randstad Professionals.
O RPO é um deles, e a explicação

para o seu sucesso crescente po-
de estar no fato de que as con-
sultorias se responsabilizam por
um dos maiores problemas ope-
racionais dos departamentos de
RH: as contratações. “Nesse mo-
delo, uma equipe especializada
trabalha em tempo integral no
cliente, cuidando de todas as fa-
ses do recrutamento, enquanto
o departamento de RH se dedica
a funções mais estratégicas”,
afirma Ricardo Barberis, CEO da
Manpower Brasil.

Barberis explica que o RPO já
é uma prática consolidada nos
Estados Unidos e vem ganhando
espaço em países emergentes
como a China e a Índia. As con-
sultorias alegam que o serviço
promove um ganho de eficiên-
cia, principalmente em organi-
zações onde a demanda por
contratações é grande. “Nessas
companhias, muitas vezes não
compensa contratar uma con-

sultoria para trabalhar vagas
pontuais”, afirma.

A redução de custos acontece
porque o trabalho da equipe de
RPO é cobrado por consultor
alocado no projeto e não por va-
ga fechada, como acontece no
recrutamento tradicional. Se-
gundo Vivian Dib, outro benefí-
cio para a empresa é o fato de
que o consultor se torna um es-
pecialista no cliente. “Inserido
no dia a dia da companhia, ele
entende melhor sua cultura e
seus valores”, afirma.

A seleção de profissionais, po-
rém, não é o único problema
que as empresas enfrentam na
gestão de pessoas. Outro desafio
tem sido treinar e desenvolver
mão de obra qualificada na velo-
cidade que o ritmo dos negó-
cios exige. Esse é o caso da área
de pós-vendas da Volkswagen
que, há três anos, viu necessida-
de de padronizar a qualidade

dos serviços dos profissionais
que têm contato direto com os
clientes nas concessionárias.
“Contratamos uma empresa pa-
ra implementar os processos e
treinar os profissionais. Gosta-
mos tanto que depois de algum
tempo ficamos interessados em
contratar os consultores para o
nosso time”, afirma.

Diretor da Holomática, a con-
sultoria que teve seus funcioná-
rios ‘assediados’ pelo cliente,
Eduardo Quadrado enxergou
uma oportunidade de negócio
nessa uma prática comum de
mercado. “Percebi que minha
empresa poderia ser uma fonte
de mão de obra qualificada para
a Volkswagen”, afirma. Desde en-
tão, a consultoria continua a for-
necer os serviços de treinamento
da equipe das concessionárias,
mas com o objetivo de, ao final
de algum tempo, ‘perder ’ alguns
profissionais para a contratante.

“Na prática, a Holomática se tor-
nou especialista em recrutar e
formar gente com o perfil deseja-
do pela área de pós-vendas da
Vo l k s w a g e n ”, afirma.

A experiência se transformou
em produto e hoje a Holomática
desenvolve serviços customiza-
dos semelhantes para outros
clientes como a Jaguar Land Ro-

ver e a Martin Brower. Nesse últi-
mo caso, a solução oferecida foi
justamente o RPO. ”Recrutamos
280 pessoas para montar um
centro de distribuição em 4 me-
ses. A vantagem de termos tra-
balhado com esse modelo foi re-
dução de custos e, ao mesmo
tempo, do turnover do segmen-
t o”, explica Quadrado.

C a ç a - t a l e n to s
dentro de casa
Empresas criam no organograma o cargo de headhunter para ajudar
na busca por candidatos. Por Letícia Arcoverde, de São Paulo

Para acertar mais nas contrata-
ções e aproveitar o potencial de
seus colaboradores, algumas
companhias estão começando a
ter a figura do headhunter den-
tro da empresa. Junto com o ser-
viço tradicional das consultorias,
esses profissionais são uma nova
aposta para achar o candidato
ideal para cada cargo de forma
mais rápida e efetiva.

É o caso de Tatiana Rezende,
que inaugurou a função de
headhunter dentro da IBM há
um ano. Hoje, ela é coordenado-
ra de uma equipe que recruta ta-
lentos para a empresa em todo o
país. A profissional tem forma-
ção em ciências biológicas, mas
prestava serviços na área de re-
cursos humanos antes de entrar
na IBM como analista, em 2010.

Além de trabalhar com indica-
ções, Tatiana vasculha bancos de
dados, redes sociais e o mercado
como um todo para encontrar as
pessoas que a organização preci-
sa. A decisão de trazer um
headhunter para seus quadros é
parte de uma estratégia global
que a empresa começou a adotar
recentemente. “Foi uma evolução
natural. Isso gera uma individua-
lização na procura”, diz o gerente
de recrutamento, Rodrigo Souto.

Tatiana explica que, uma vez
que conhece a empresa profun-
damente, consegue avaliar com
mais precisão quem poderá se
encaixar ou não em determinada
vaga. “Verifico como a carreira
desse profissional foi desenvolvi-
da e se ele tem o perfil adequado
para determinada função e para
a cultura da companhia”, diz.

A IBM continua a usar o serviço
de consultorias externas em al-

gumas situações em que o hun-
ting interno não é suficiente —
geralmente quando a oferta no
mercado é escassa ou as restri-
ções da empresa em relação ao
cargo são maiores. “As consulto-
rias especializadas conhecem de-
talhadamente nichos específicos
do mercado, como o de tecnolo-
g i a”, diz Souto. Para ele, a combi-
nação desses dois tipos de recru-
tamento traz bons resultados,
além de diminuir custos.

Lígia Carolina Oliveira Silva
começou a atuar como headhun-
ter para a operação regional da
Ambev no Centro-Oeste — que
conta com cerca de 2,5 mil fun-
cionários — no que seria um tra-
balho temporário de três meses.
Acabou ficando por dois anos.
Com experiência principalmente
acadêmica, Lígia trabalhou co-
mo consultora exclusivamente
para a cervejaria enquanto fazia
o mestrado em psicologia social,
do trabalho e das organizações
na Universidade de Brasília.

“Entrei em um cenário caóti-
c o”, explica. Segundo ela, o setor
de recrutamento tinha dificulda-
de para encontrar os profissio-
nais certos para a empresa e não
conseguia cumprir os prazos exi-
gidos. Ela estima que tenha parti-
cipado de mais de 300 contrata-
ções para vagas de analista, coor-
denador e supervisor, e chegou a
recrutar para operações inteiras
na região. “A Ambev procura ta-
lentos com um perfil bastante es-
pecífico. Ela quer gente que corre
atrás e faz acontecer”, diz.

Lígia encontrou os profissio-
nais principalmente em cursos
de pós-graduação e por meio dos
contatos com ex-alunos de uni-
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Tatiana Rezende foi a primeira a ocupar a função de headhunter na IBM. Ela recruta candidatos para a empresa em todo o país

versidades renomadas de todo o
Brasil, além de usar bancos de ta-
lentos e indicações. Apesar de ter
entrado para um trabalho tem-
porário, o número de vagas não
parou de crescer em razão das
promoções constantes. Como as
vias tradicionais de recrutamen-
to não eram suficientes, a empre-
sa tentou oficializar Lígia no car-
go, mas ela recusou a proposta
por conta do vínculo com a uni-
versidade. Hoje, ela se dedica a
um doutorado e treinou uma
pessoa da equipe de recursos hu-
manos para continuar o trabalho
que estava fazendo.

Já Cristiano Silva é headhunter
em uma grande instituição fi-
nanceira há cerca de seis meses.
O psicólogo não informa o banco
em que trabalha para manter o
sigilo durante a abordagem aos
candidatos, que geralmente é fei-
ta com profissionais que estão
empregados em outros lugares.

Com experiência na área de re-
crutamento e seleção no setor de
tecnologia da informação, Silva
chegou até o cargo atual quando
decidiu atuar em um novo seg-
mento e viu uma oportunidade
em uma rede social. Hoje, é ele
quem aborda profissionais tanto
em redes sociais, como por meio
de contatos em universidades e
por buscas na internet, para pre-
encher vagas onde trabalha.

“Recruto desde analistas até
executivos de média e alta gerên-
c i a”, explica. As situações variam
entre nomes indicados pela em-
presa — nesse caso cabe a Silva
abordar a pessoa — até cargos
abertos em que ele e sua equipe
precisam investigar o mercado
para achar os candidatos certos.

Para a coordenadora da área
de gestão de pessoas da Funda-
ção Dom Cabral, Clara Linhares,
a prática de manter um profissio-
nal dentro das organizações para
fazer hunting é uma tendência
forte. A vantagem principal, de
acordo com ela, é ter alguém que
não só conhece como aderiu à
cultura da empresa como res-

ponsável por encontrar os perfis
desejados pela companhia. “O
trabalho também fica mais fácil e
passa uma credibilidade muito
grande no mercado”, diz.

Por outro lado, a especialista
reforça que é importante que a
empresa se preocupe com a for-
ma com que o headhunter vai ser
encarado pelos outros funcioná-

rios da empresa. “Dependendo
do nível de maturidade da equi-
pe, pode ser que ele seja visto co-
mo um olheiro, o que gera uma
competição desnecessária”, diz.
Segundo Clara, é comum que
empresas criem a vaga para um
headhunter mas deem outro no-
me para o cargo justamente para
evitar essa situação.
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M Ú SICA
Matana Roberts, que se
apresenta em São
Paulo no sábado,
mostra que é possível
fazer jazz experimental
sem se perder em
vias cacofônicas

Data: 05 de setembro de 2012
Horário: 09h00 (horário de Brasília) - Welcome coffee às 08h30
Local: Hotel Blue Tree Faria Lima
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3989 - Itaim Bibi
Cidade: São Paulo - SP

RSVP obrigatório até 04/09 e-mail apimecsp@apimecsp.com.br
ou por telefone (11) 3107-1571.

APIMEC-SP

Reunião com Investidores - Apimec
Banco ABC Brasil (Nível 2)

BANCO ABC BRASIL
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 ago. 2012, Eu & Investimentos, p. D1.




