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Priorizar os próprios funcionários na hora de
preencher novas vagas tem sido uma prática
cada vez mais comum em empresas que

visam ao crescimento profissional do público
interno como uma das estratégias de retenção de
talentos. Este, entretanto, não é o
único argumento para convencer
as empresas que o recrutamento
interno pode ser um bom negó-
cio. Dar oportunidades ao pes-
soal da casa também tem como
vantagem o fato de que esses
profissionais já estão familiariza-
dos com a cultura e os valores da
empresa e, portanto, integram-se
mais rapidamente aos novos
desafios. Por isso mesmo, nas
empresas de ponta os programas
de recrutamento interno estão
mais aprimorados e vinculados a
outras políticas de gestão de
pessoas.

"O recrutamento interno deve
ser entendido como perspectiva
de carreira, de crescimento e desenvolvimento
profissional. A empresa que só faz comunicação
de vaga perde a oportunidade de tornar sua ati-
tude um diferencial competitivo. O profissional
tem de viver saltos dentro da organização que, por
sua vez, tem que apostar as fichas nisso. Algumas
pesquisas recentes mostram que o grande fator
de retenção dos indivíduos, prin-
cipalmente em cargos de super-
visão, chefia e coordenação, é a
vivência de novos desafios, antes
até da própria remuneração",
ressalta o diretor de capital
humano da consultoria Watson
Wyatt, Cyro Magalhães.

Mais do que lidar com o fator
"desafio", prossegue ele, é pre-
ciso esquecer um pouco a estru-
tura clássica de cargos e sa-
lários, pensar no mapeamento
das habilidades e competências,
fazer análise dos gaps de conhe-
cimento e ajudar o profissional a
preencher lacunas com treina-
mento e desenvolvimento e ferra-
mentas como mapeamento de
carreira e coaching.

OPORTUNIDADES
Embora muitas organizações estejam apenas na

intenção de se mobilizarem nesse sentido, o objeti-
vo de ser uma das melhores empresas para se tra-
balhar tem levado outras tantas a criarem mais
oportunidades de desenvolvimento profissional.

Entre elas, o Grupo Votorantim, com 30 mil fun-
cionários e atuante em onze setores da economia,
passou por um recente processo de integração de

suas empresas e, com isso, os funcionários
podem migrar de uma empresa para outra quando
abrem novas vagas. "O recrutamento interno é a
grande proposição de valor do grupo para fun-
cionários que, com isso, têm possibilidades ilimi-

tadas de carreira", avalia o dire-
tor de RH da Votorantim Cimen-
tos, Fernando Lima.

Lançado em 2002, o programa
vem sendo aperfeiçoado e deve-
rá ser relançado até o final do
ano. "Temos feito um grande
esforço para harmonizar, princi-
palmente, as políticas de benefí-
cios entre as empresas, assim
como as estruturas de cargos e
salários. Na gestão integrada,
isso é fundamental para garan-
tir a mobilidade das pessoas",
explica Lima.

O gerente de RH da Springer
Carrier, Edinei Schemes, diz que
um dos grandes motivadores do
recrutamento interno são os

investimentos anuais da ordem de R$ 2,5 milhões
que a empresa faz na área de educação. Dos
cerca de mil funcionários, 40% estudam em cur-
sos que vão do nível fundamental à pós-gra-
duação. "Isso traz uma preocupação natural em
aproveitar esse conhecimento e essa força de tra-
balho que vem se aperfeiçoando cada vez mais",

diz Schemes.
A Springer já possui vários

casos de pessoas que traba-
lhavam no chão de fábrica, par-
ticiparam do programa de edu-
cação e hoje, além de cursarem
pós-graduação, trabalham nas
áreas financeira e de qualidade.
"Sempre damos aos funcionários
feedbacks sobre seus pontos
fortes e aqueles que precisam
ser desenvolvidos. Também esta-
mos implementando uma ferra-
menta de avaliação de desem-
penho que permite ouvir deles
quais são as suas áreas de atua-
ção de interesse", detalha.

Também em programas de
expatriados o recrutamento in-

terno ganha força. Em fase de internacionalização
dos negócios, iniciada em 2001, a Votorantim
Cimentos atua com cerca de 70 profissionais dis-
tribuídos pelos Estados Unidos e Canadá e só acei-
ta candidatos para trabalhar no exterior se forem
profissionais com, pelo menos, um ano de casa.
"Se alguém quer trabalhar pela Votorantim fora do
país tem que, primeiro, trabalhar na empresa no
Brasil, porque o principal fator considerado na
transferência é a cultura da empresa e o nosso
modelo de gestão", afirma Lima.

Ogrupo técnico de Responsabilidade Social
da ABRH-RJ está coordenando o projeto
RecolocaRH, para proporcionar a profis-

sionais desempregados há mais de seis meses
uma oportunidade de reflexão sobre aspectos
individuais de capacitação, questões de empre-
gabilidade e exigências do mercado.

A iniciativa se estende até 3 de dezembro com a
proposta de oferecer um programa de palestras gra-

tuitas a quem normalmente não tem acesso a esse
tipo de informação. O programa de palestras foi
desenvolvido pelas parceiras da ABRH-RJ: DBM,
Mariaca & Associates, Right do Brasil Saad Felli-
pelli, Agência Brasil, Ability, Personale e Ciee-RJ.

Informações:
Tel.: (21) 2533-2806
recolocarh@abrh-rio.com.br
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Recolocação para cariocas

OGife – Grupo de Institutos, Fundações e Empre-
sas concluiu o censo 2004, levantamento sobre
os investimentos de organizações que repas-

sam voluntariamente recursos privados, de forma
planejada, monitorada e sistematizada, para projetos
sociais, ambientais e culturais, de interesse público.

Realizado junto às 71 integrantes do Gife, o
censo apontou que o orçamento previsto para
projetos sociais em 2004 aumentou em 22%, na
comparação com 2003. De 2001, ano do último

censo, a 2004, o repasse de recursos para a área
social cresceu 36%.

A educação é a principal área de atuação,
priorizada por 87% das participantes, seguida de
cultura e artes (54%), desenvolvimento comu-
nitário (48%), assistência social (43%), geração de
trabalho e renda (34%), apoio à gestão de organi-
zações do terceiro setor (36%), saúde (30%), defe-
sa dos direitos (26%), meio ambiente (26%) e
esportes (18%), entre outras áreas.

CENSO

Mais investimentos no social

Fernando Lima: política de integração
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Edinei Schemes: incentivo da educação
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ESTRATÉGIA

Recrutamento interno
exige políticas de carreira

EDITORIAL

Nossos 39 anos

ARTIGO

E daqui a quatro anos?

Este mês, o Sistema Nacional ABRH apagará
39 velinhas no seu bolo de aniversário. Se me
pedissem para resumir o significado dessa

data, eu diria: Humildade, Perseverança e Visão
de Futuro.

Pensando no RH da década de 70, não dá para
não listar um conjunto de novas práticas, hábitos
e modelos que mostram a revolução e a evolução
das conexões produtivas entre pessoas e organi-
zações. Mudou muito da mesma coisa.

Hoje, RH tem o desafio de alinhar os propósi-
tos individuais com os corporativos. Sensibilizar a
alta direção para mostrar o potencial da área em
gerar competitividade e aumentar a capacidade
produtiva, bem diferente do papel que um dia
exerceu, de gerenciador de folha de pagamento
ou de "bedel" do ambiente organizacional.

Para isso, aprendeu a compreender o ser
humano na sua mais ampla concepção e a lidar
com mudanças, acompanhando as tendências
gerenciais de pessoas, entendendo-as, absorven-
do-as e colocando-as em prática no momento
certo para as pessoas e para o negócio.

Com suas conquistas progressivas, a área de
RH tem chamado a atenção para o seu valor de
parceiro estratégico e vem ocupando de forma
crescente espaço no topo das empresas moder-
nas. Perguntem à presidente de uma das me-
lhores empresas para se trabalhar, não é D. Luiza
Helena?

O Sistema Nacional ABRH completa 39 anos
focados nas pessoas, na melhoria do nível quali-
tativo dos profissionais de RH e nos gestores e
líderes de  outras áreas que têm a responsabili-
dade de gestão de gente.

Vamos cur-
tindo o aniver-
sário ainda sob
os efeitos dos
resultados do
10º Congresso
Mundial de Ges-
tão de Recursos
Humanos e do
30º CONARH,
que superaram
as expectativas
mais otimistas
de público e crí-
tica. Essa con-
quista aumenta
em muito as nos-
sas responsabilidades para a concepção do
CONARH 2005. Já estamos pensando com
carinho e muita dedicação na sua forma e
conteúdo, para oferecer o que há de melhor ao
nosso público.

Com os avanços da área de RH, a presença do
Sistema Nacional ABRH também avançou. Hoje,
estamos representados em vinte estados brasilei-
ros e três novas seccionais –  Amapá, Maranhão
e Rio Grande do Norte – estão em fase adiantada
de estruturação. É o sinal evidente de que as
empresas de todo o país estão com o olhar volta-
do para o ser humano como o verdadeiro diferen-
cial competitivo. E esse, sem dúvida, é o maior e
melhor presente que poderíamos desejar.

Luiz Carlos Campos
Presidente da ABRH-Nacional

Um grupo de executivos de RH convidou uma
candidata eleita nas recentes eleições
municipais para conversar sobre o futuro

da cidade. O que chamou mais a atenção foi o
potencial de participação pós-eleitoral para aque-
les que assumem full time sua condição de
cidadãos.

Você se lembra em quem votou na última
eleição? Não me surpreenderia com um grande
número de negativas. É verdade
que só podemos avaliar tendo uma
referência comparativa. O que
fazer com quem estará no poder
pelos próximos quatro anos?

Como gestores de RH, obser-
vamos profissionalmente situa-
ções recorrentes:

Crise gerencial: e Estado
enfrenta uma crise gerencial,
agravada pela rotatividade dos
cargos de confiança e por cri-
térios populistas ou de apare-
lhamento partidário de seu
preenchimento;

Crise profissional: não se
conseguiu dotar as agências
reguladoras de quadros profissionais sintonizados
com suas missões; basta ouvir as reclamações
dos que têm processos em andamento;

Crise institucional: União, estado e municípios,
executivo, legislativo e judiciário insistem numa
repartição de despojos, que afeta todos os sis-
temas de funcionamento, da educação ao código
de posturas;

Excessivo corporativismo: a fragmentação da
gestão de pessoas é permeada por um corpora-
tivismo defensor de interesses imediatos em qual-

quer tentativa de se instalarem sistemas com ba-
se em meritocracia;

Espaços vazios na parceria público-privada:
modernização é entrosar gestores públicos e
demais segmentos no encaminhamento de pro-
blemas, quer na construção de uma visão comum,
quer na conectividade entre os melhores talentos.
Os silos permanecem;

Curto horizonte eleitoral: a limitação temporal
dos mandatos é democrática,
mas não deve impedir o pensa-
mento estratégico dos represen-
tantes da população. Alguém
ouviu falar em estratégia na últi-
ma campanha?

Crise da liderança: a melhor
maneira de liderar é pelo exem-
plo. Quanto mais as lideranças
estiverem afastadas de suas ba-
ses, maior será o vácuo do poder
e o espaço para práticas etica-
mente incorretas.

Os executivos de RH pre-
sentes à reunião mostram-se dis-
postos a aprender com a com-
plexidade da administração pú-

blica, repassar práticas vitoriosas no setor priva-
do e, acima de tudo, compartilhar a responsabili-
dade pelo futuro de nossas cidades.

Além disso, sabendo escolher, nos colocamos
mais próximos dos interlocutores. Não con-
sertaremos o mundo, mas saberemos a quem e o
que cobrar daqui a quatro anos. Inclusive a nós
mesmos.

Luiz Augusto Costa Leite é diretor da Change
Consultoria de Organização.

Luiz Augusto Costa Leite*

Luiz Carlos Campos

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

%HermesFileInfo:Ce-6:20041111:

6 - caderno Ce CLASSIFICADOS - EMPREGOS Quinta-feira, 11 de novembro de 2004 ● O Estado de S. Paulo

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 11 nov.2004, Emprego, p.Ce6




