
Cresce a contratação
terceirizada sob demanda

Desenvolvidos especificamen-
te para esta finalidade, sistemas
de seleção de recursos humanos
vêm se tomando processos mais
eficientes e rápidos. Através do
uso de tecnologias, experiência e
conhecimento das necessidades
do mercado, a localização pre-
cisa do profissional com o perfil
desejado é uma prática tercei-
rizada que vem sendo cada vez
mais contratada juntamente às
empresas de consultoria de tec-
nologia da informação (TI).

Uma das principais vantagens
dessa prática para as empresas é
a possibilidade de criar filtros
com critérios objetivos, sem que
haja necessidade de uma análise
manual de currículos em um pri-
meiro momento. Essas organi-
zações, em geral, provêem in-
formações particulares e espe-
cíficas para os tomadores de de-
cisão, após filtrarem os
candidatos.

A contratação de
um profissional total-
mente ajustado às ne-
cessidades da compa-
nhia é vista como um
diferencial competiti-
vo e de conhecimento
das empresas, e tam-
bém pode contribuir
para uma mudança Antônio
de rumos ou reformulação de sua
estratégia de mercado. No en-
tanto, o cliente pode estar de olho
também em corte de gastos e/ou
na substituição de profissionais
para "arrumar a casa" ao invés
de novas contratações.

Por outro lado, muitas or-
ganizações que dispõem por si só
desse tipo de informação ainda se
sentem inseguras quanto ao pro-
cesso de tomada de decisão. É
fato que muitas empresas ainda
não possuem habilidades para
organizar e capitalizar suas in-
formações. Por causa do excesso
de informação, não sabem como
gerenciar tantos dados e iden-
tificar quais os candidatos mais
bem preparados para suas reais
demandas. Assim sendo, o papel
da seleção de recursos pode ser,
justamente, uma estratégia em-
presarial que tem como objetivo
explorar cargos de relevância na
companhia, através do uso das
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melhores práticas. Já o profis-
sional da área de TI deve se
perguntar que tipo de candidato o
mercado procura. Um fator que
vem para ajudá-lo é a globa-
lização, já que com ela abrem-se
novas perspectivas e oportuni-
dades. Na era da informação, os
profissionais de TI são essenciais
ao funcionamento das organi-
zações. Estes profissionais, ao
atenderem às necessidades crí-
ticas das companhias, possibi-
litam que a informação atue co-
mo uma vantagem competitiva. A
competência de um profissional é
verificada por um conjunto de
formação acadêmica, habilida-
des desenvolvidas, treinamentos
específicos recebidos e experiên-
cia adquirida, assim como perfil
psicológico relacionado à sua
Junção.

Algumas competências como
saber lidar com profissionais de

perfis diferentes, boa
comunicação e saber
se posicionar dentro
de um projeto e não
em uma função fixa,
são, cada vez mais,
requisitos básicos. A
busca é por pessoas
dinâmicas e compe-
tentes para trabalhar

Loureiro diferentes desafios, e
não somente os relacionados à
sua área de atuação.

A seleção específica de perfis
de profissionais agrega valor
quando se permite à empresa
perceber oportunidades de ganho
em produtividade, gerando valor
ao negócio quatido, a partir da
contratação, chega-se a novas
maneiras de fazer negócio, novos
serviços e novos produtos.

Os profissionais de TI também
devem ficar muito atentos às
oportunidades que têm com a
Internet, uma vez que ela é uma
ferramenta de fácil acesso que
agüiza o envio e cadastramento
de currículos em diversos bancos
de dados espalhados pela rede.
Várias consultorias de TI mantêm
em seus sites tópicos destinados
para o recolhimento de currí-
culos e uma das vantagens de seu
uso é a facilidade, pois com eles
os usuários podem fazer esse
contato rapidamente. Por isso, a
rede mundial se tornou um gran-
de elo entre as oportunidades no
mercado de trabalho e os pro-
fissionais qualificados.

-ANTÔNIO LOUREIRO

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 1 set. 2005. Carreira & Gestão, p. B-3. 




