
Para que as empresas possam
oferecer a gestão por desempe-
nho é necessário um setor de Re-
cursos Humanos (RH), alinhan-
do com a visão de meritocracia.
De acordo com a pesquisa elabo-
rada pela consultoria Hays em
parceria com o Instituto de Ensi-
no e Pesquisa (Insper), criar po-
líticas de incentivo e planos de
retenção sem necessariamente
aumentar custos é o desejo de
dez entre dez empregadores.
“Por isso, a tendência é buscar
lideranças com visão estratégi-
ca, que falem a linguagem do ne-
gócio e contribuam ativamente
para a conquista de metas e obje-
tivos da empresa como um to-
do”, afirma André Magro, ge-
rente de Human Resources da
Hays em São Paulo.

Nesse cenário, o ano de 2012
vem para consolidar a tendência
de transformar o RH em área de
negócios, e não apenas área de

apoio. O levantamento também
mostra que o perfil do profissio-
nal de RH disputado pelas empre-
sas também mudou. O profissio-
nal desejado precisa ter caracte-
rísticas mais híbridas, porque de-
le se espera resultados mais tan-
gíveis em planejamento e estraté-
gia para o médio e longo prazos.

“Mas, também na área de
RH, as empresas têm se depara-
do com a escassez de mão de
obra qualificada: ainda é difícil
encontrar profissionais que en-
tendam o core business das
companhias nas quais atuam,

que tenham uma visão estratégi-
ca com foco no negócio”, avalia
André Magro.

A pesquisa mostra que em
2011, a busca foi por perfis com
experiência em estruturas regio-
nais, reportes internacionais e,
consequentemente, inglês fluen-
te.“Funções de cunho mais ope-
racional, como folha de paga-
mento e controles, por sua vez,
tendem a ser menos requisita-
das, até porque a tendência de
terceirização desses serviços é
forte e deve permanecer.”

Para 2012, de acordo com An-
dré Magro, a busca é maior para
profissionais com posições téc-
nicas em áreas de remuneração
e gerência para processos de
reestruturação.

Mercado de trabalho
O levantamento mostra que o
mercado de trabalho brasileiro
apresenta boas oportunidades
profissionais para 56,35% dos
candidatos entrevistados pela
Hays. De acordo com a consulto-
ria, o que mais motiva os profis-
sionais brasileiros a mudar de
emprego é claramente a percep-
ção de que há uma janela de opor-
tunidade para o crescimento na
carreira. Do total de entrevista-
dos, 80,09% têm um histórico
de aumento de salário na última
mudança de carreira. Mas para
evoluir no quesito profissional, o
inglês precisa estar na ponta da
língua, já que 84,4% das empre-
sas consideram o conhecimento
de língua estrangeira importante
para sua atividade. ■ R.P.

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Tenho visto profissionais vinculados à área de Recru-
tamento & Seleção das empresas sendo chamadas er-
roneamente de profissionais de Talent Acquisition e
o objetivo desse artigo é explicar que esses termos
não são sinônimos. Recrutamento & Seleção faz par-
te do processo de Talent Acquisition. Consiste num
trabalho tático e operacional que se inicia no Recruta-
mento, que nada mais é do que o levantamento de
uma “amostra” do mercado. Após esta etapa começa
o processo de Seleção, que consiste em uma aborda-
gem individual, com todos os profissionais identifica-
dos. Esta tarefa demanda que o selecionador conhe-
ça muito bem a posição, os gestores, as competên-
cias necessárias e o desenvolvimento de carreira que
este cargo proporcionará. Feito isso, inicia-se uma
busca efetiva.

Dos profissionais abordados, os finalistas conhe-
cem os gestores da posição, que escolhem de acordo
com a necessidade. Não existe candidato certo ou er-
rado, e sim aquele que tem mais proximidade com a
necessidade da empresa. Ora são aspectos técnicos,

ora são pessoais, ora é
aderência cultural ou
mesmo plano de car-
reira e por aí vai.

Já quando falamos
de Talent Acquisition
é algo bem diferente
disso. Trata-se de uma
função muito estratégi-
ca, que normalmente
reporta-se diretamen-
te ao CEO da empresa
e com total interação
sobre a estratégia de
negócios.

O TA não objetiva
preencher uma posi-
ção e sim suprir as ne-
cessidades da empre-
sa. Esta pessoa é res-

ponsável por estar atenta ao mercado para atrair ta-
lentos e grandes potenciais. É um profissional que es-
tá preocupado com o desenvolvimento da carreira
do contratado e, por isso, se dedicará também à re-
tenção e sucessão deste talento.

Além disso, trabalha na geração de valor para a
empresa empregadora, frequenta faculdades, con-
versa com formadores de opinião e está muito intera-
do aos assuntos estratégicos da companhia, incluin-
do a demanda de trabalho atual e futura, visando co-
nectar a estratégia do RH com a da empresa.

Atualmente, encontrar um Talent Acquisition que
exerça as funções estratégicas e ultrapasse o limite
de recrutamento e seleção é difícil. As empresas pre-
cisam valorizar esse constante monitoramento de re-
sultados e investir nas melhorias propostas, inclusi-
ve na qualidade de suas contratações.

Muitas empresas falham na contratação, pois não
entendem o quão estratégico pode ser um processo
de seleção de colaboradores. O maior problema é
que repor uma contratação errônea chega a custar
até três vezes mais se considerarmos o salário do pro-
fissional, o prejuízo de trabalhar com desempenho
abaixo do projetado pela companhia, além da subtra-
ção não mensurável como clima organizacional, cul-
tura e reputação moral do time.

O que garante emprego hoje é estar atento aos ne-
gócios, ter muita força de vontade para aprender, ab-
sorver muito trabalho e apresentar resultado, pois de
fato, as empresas são feitas de pessoas. ■

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA
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Recrutamento&Seleção
e Talent Acquisition

O papel do RH como
área de negócios

Do novo profissional
de RH esperam-se
resultados tangíveis
em planejamento e
estratégia de médio
e longo prazos

Estudo mostra que desafio entre empresários é criar políticas de incentivo e
planos de retenção de profissionais sem necessariamente aumentar custos Não existe candidato

certo ou errado,
e sim aquele
que tem mais
proximidade com
a necessidade
da empresa. Ora são
aspectos técnicos,
ora são pessoais,
ora é aderência
cultural ou mesmo
plano de carreira

JOÃO PAULO
CAMARGO
Sócio-gerente da Asap -
consultoria de recrutamento
de executivos

Meritocracia exige umnovo alinhamento dosprofissionais do departamento de recursoshumanos

A VISÃO DOS PROFISSIONAIS O que eles disseram em 2011

declararam
ter recebido 

aumento salarial

tiveram 
reajustes acima 
da inflação no 
ano passado

tem 
remuneração 

variável

não aceitaram 
uma remuneração 

menor para 
abraçar um novo 

projeto

analisam com 
cuidados os 

benefícios não 
salariais

d l ti t ã it li

61,10% 63,10% 56,00% 58,70% 97,30%

Fonte: Hays e Insper
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




