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INTERNALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO VIRA TENDÊNCIA NAS CORPORAÇÕES
POR  Vanderlei abreu

© ShuTTErSToCK

dE volTA PArA 
o Futuro

n
o início dos anos 2000, as 
discussões sobre a atuação 
da área de recursos huma-

nos apontavam para a terceirização 
das atividades operacionais, iniciada 
pelo outsourcing da folha de paga-
mento chegando à área de recruta-
mento e seleção (R&S) por meio do 
recruitment process outsourcing, com 
a contratação de empresas especiali-
zadas para a condução e gestão dos 
processos seletivos.

Com a introdução de novas tecno-
logias tanto para o recrutamento – si-
tes de vagas, aplicativos e, até, jogos – 
quanto para a seleção – testes online, 
entrevistas por videoconferência, fer-
ramentas de avaliação –, as corpora-
ções, em destaque as multinacionais, 
iniciaram, a partir de 2010, um movi-
mento reverso de internalização dos 
processos seletivos com a criação dos 
departamentos de atração de talentos 
ou talent acquisition.

Mas não se trata apenas de uma re-
edição dos antigos setores de recruta-
mento e seleção. Para Andrea Marquez, 
vice-presidente de gente e gestão da 
Bunge Brasil, a área de aquisição de ta-
lentos permite um aumento na avalia-
ção interna dos funcionários para criar 

uma lupa mais acurada em termos do 
que ela deseja buscar no mercado, além 
de atender todos os negócios da orga-
nização, mais rapidamente, com mais 
qualidade e com um custo mais barato. 
A Bunge tem um programa global de 
aproveitamento interno no qual todas 
as vagas postadas na plataforma da em-
presa são disponibilizadas para os cola-
boradores do mundo todo.

O Grupo Saint-Gobain da mesma 
forma valoriza o recrutamento in-
terno, e por isso também divulga as 
oportunidades e identifi ca talentos 
internos para novas oportunidades de 
carreira dentro dos diversos negócios 
em que a companhia atua. “Somen-
te após esse processo é que as vagas 
são divulgadas ao mercado”, ressalta 
Adriana Rillo, diretora de recursos 
humanos e comunicação corporativa.

Para Adriana, as organizações 
estão vivendo a  “era digital”, o que 
tem impactado todas as áreas. Dian-
te dessa realidade, a  área de recur-
sos humanos  deve continuamente 
buscar novos recursos e tecnologias 
para treinar, desenvolver e  recru-
tar  pessoas, além de  estimular  um 
ambiente de trabalho desafi ador e 
que promova o engajamento.
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Adriana, do Saint-Gobain: processo 
impactado pela era digital

Andrea, da Bunge: avaliar melhor 
os talentos internos

Além de uma plataforma própria 
para recebimento de currículos em seu 
website, o Grupo Saint-Gobain utiliza 
sites de recrutamento e redes sociais, 
em particular o LinkedIn. A empresa 
ainda possui um canal aberto e partici-
pativo com empreendedores, startups 
e universidades, que conecta profi s-
sionais e estudantes que têm proje-
tos que tenham afi nidade com os ne-
gócios da organização.

Na Bunge Brasil, existem as mes-
mas ferramentas da Saint-Gobain, 
mas a companhia tem investido for-
temente no LinkedIn com o objetivo 
de se tornar uma organização dese-
jada pelos jovens e conectada às pes-
soas. Recentemente, a Bunge fi cou 
em terceiro lugar entre as empresas 
com maior atratividade no LinkedIn, 
com 250 mil seguidores nessa rede, 
tornando-se o principal parceiro de 
recrutamento tanto externo quanto 
interno, uma vez que as vagas pos-
tadas também são disponibilizadas 
para os colaboradores.

CriatiVidade na atração
As organizações também têm pro-

curado inovar os processos de atra-
ção de talentos, desenvolvendo desa-
fi os e buscando maior aproximação 
com os candidatos.

A Saint-Gobain, por exemplo, 
promoveu no mês de junho o Saint-
-Gobain live journey, um evento total-
mente virtual para conectar pessoas 
do mundo inteiro interessadas em 
conhecer mais sobre o grupo, suas 
atividades e marcas, além das opor-
tunidades de carreira que ele oferece.

No Brasil, foi realizado um Facebook 
live no dia 14 de junho, no qual a fá-
brica de abrasivos, localizada em Gua-
rulhos, na Grande São Paulo, foi apre-
sentada. “Foi um momento único para 

conhecer o processo industrial, saber 
mais sobre as soluções da empresa e 
o dia a dia dos colaboradores”, destaca 
Adriana Rillo, diretora de recursos hu-
manos e comunicação corporativa.

Já o Grupo Benner, que oferece so-
luções em software, serviços e BPO 
(gestão de processos administrati-
vos), realizou, também em junho, a 
primeira edição do Desafi o Benner. 
O objetivo foi selecionar mais de 40 
programadores, com até R$ 6 mil em 
remuneração, para atuarem no cen-
tro de desenvolvimento da empresa, 

localizado em Blumenau (SC).
O desafi o é composto por quatro 

etapas que envolvem lógica, conhe-
cimentos gerais em programação, 
conhecimento técnico de SQL, de-
senvolvimento de um case fi ctício e 
apresentação da tecnologia Benner. 
Para Robson Gripa, diretor de desen-
volvimento da divisão Sistemas, um 
aspecto importante a ser considerado 
no desafi o é não tratar os testes como 
algo isolado. “Para nós, não importa 
se o candidato buscou a solução na 
internet e copiou para resolver. Se 
ele resolveu o problema e entendeu o 
que estava fazendo, para nós é ótimo, 
porque, no nosso dia a dia, as pessoas 
buscam informações para solucionar 
os problemas”, pontua.

Segundo o executivo, o desafi o 
possui alguns componentes como 
apresentar a Benner como uma em-
presa moderna. Por exemplo, no 
anúncio de vagas para programa-
dor, a área de RH utilizou uma tira 
de quadrinhos do site Vida de pro-
gramador para dar uma linguagem 
mais jovial e informal, fugindo da 
formalidade comum dos anúncios 
de emprego. Como o objetivo é atrair 
profi ssionais de nível pleno e sênior, 
outra estratégia adotada foi abrir o 
valor do salário nos anúncios para 
destacar que a empresa oferece uma 
remuneração muito competitiva em 
relação ao mercado.

Essas duas ações geraram uma 
quantidade expressiva de pessoas 
interessadas em trabalhar na Benner 
e permitiu lançar o Desafi o efetiva-
mente. “Em vez de aplicar um teste 
técnico chato, colocamos os candi-
datos numa sala para desenvolver 
software, que é o que eles sabem fa-
zer. E estamos muito contentes com 
os resultados”, comemora Gripa.

© FoToS: dIvulgAção
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Ter uma cultura organizacional moderna e bem 
sedimentada é fundamental para atrair talentos. É ela 
que reúne os comportamentos e valores éticos, bem 
como as políticas de uma empresa. Quando bem con-
solidada, ela engaja os funcionários e gera o interesse e 
a curiosidade de profissionais de outras organizações.

No entanto, identificá-la e mantê-la não é uma tare-
fa fácil. Até mesmo porque a cultura vai se modificando 
ao longo dos anos, acompanhando a transformação do 
comportamento das pessoas e o ingresso das gerações 
mais novas que trazem visões e ideais diferentes.

Se acompanhar a evolução do lado humano já 
não é simples, imagine o desafio de integrar valores e 
políticas de diferentes empresas em uma única orga-
nização após fusões ou aquisições. Somente nos últi-
mos 15 anos, a TOTVS passou por mais de 30 desses 
processos e isso, com certeza, impactou o modo de 
se comportar da companhia, que precisou repensar 
o assunto para melhor estruturar seu futuro. Assim, 
nasceu o movimento de evolução da cultura realiza-
do ao longo dos últimos dez meses, impulsionado 
também pela transformação digital do mercado.

Para entender a fundo qual é a nossa essência, 
foram realizadas 150 entrevistas com os TOTVERS 
(como são chamados os funcionários) de diferentes 
níveis, com o apoio de um consultor externo especia-
lista no assunto.

Durante todo esse processo, pudemos contar 
também com a inauguração da nossa nova sede, em 
São Paulo, que é um dos marcos da evolução da nos-
sa cultura. O projeto foi idealizado em 2013, muito 
antes de iniciarmos este trabalho, porém, tinha tudo 
a ver com o movimento que precisávamos fazer e nos 
permitiu tangibilizar ainda mais os novos atributos 
criados ao utilizá-los na ambientação do prédio.

O local, no entanto, abriga apenas metade do to-
tal de funcionários, e para fortalecer o tema em outras 
unidades, utilizamos os canais de comunicação inter-
na, demos um grande passo na evolução da cultura 
da TOTVS que, além de engajar e integrar cada vez 
mais os colaboradores, tem sido o fio condutor da 
companhia para a transformação digital. Porém, é 
importante lembrar que o trabalho de cultura não 
terminou. Aliás, ele não é 
um projeto com começo, 
meio e fim. Tanto na TOTVS, 
quanto em qualquer outra 
empresa, sedimentar a cul-
tura organizacional todos 
os dias é fundamental para 
garantir engajamento das 
pessoas e, consequente-
mente, o crescimento con-
sistente da companhia.

Cultura organizacional bem consolidada 
é a base para o sucesso de uma empresa

ToTvs apresenTa

Por Rita Pellegrino, diretora de RH da TOTVS
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diante da competição com as startups 

para atração de jovens talentos, as 

corporações têm investido cada vez mais 

em ações que as tornem mais atrativas, 

transformando-se em verdadeiras vitrines 

de oferta de emprego.

A Saint-gobain revelou recentemente sua 

nova marca empregadora, totalmente 

voltada para o futuro e em coerência com 

o novo posicionamento do grupo. Com o 

slogan Invent yourself. reshape the world 

(Invente-se. remodele o mundo, em tradução 

livre), a multinacional francesa afirma que 

está promovendo seu espírito único e 

aberto ao mesmo tempo que valoriza seu 

ambiente desafiador. “o grupo incentiva seus 

colaboradores atuais e futuros a exercitarem 

sua criatividade para torná-los agentes na 

criação de espaços confortáveis para viver e 

melhorar a vida diária das pessoas”, ressalta 

Adriana rillo, diretora de recursos humanos e 

comunicação corporativa.

outra organização que tem trabalhado 

globalmente o seu Employee value Proposition 

(EvP, em inglês, ou Proposta de valor ao 

Empregado) é a Bunge. Andrea marquez, 

vice-presidente de gente e gestão, conta 

que a companhia promove uma pesquisa de 

engajamento a cada dois anos e, a partir da 

definição dos objetivos, são estabelecidos 

planos de ação para buscar soluções que 

possam atender às aspirações do colaborador 

para que ele possa se engajar cada vez mais 

com a proposta de valor da empresa.

A executiva ainda ressalta que a companhia 

tem um programa de fortalecimento dos 

valores, que são reforçados diariamente com 

os colaboradores, e em qualquer processo de 

recrutamento eles também são destacados, 

como cidadania, confiança, diversidade, de 

modo que é realizado um trabalho interno 

intenso para disseminar e deixar a cultura muito 

clara para os funcionários.

Pelo fato de o seu centro de desenvolvimento 

estar instalado em Blumenau, cidade do interior 

de Santa Catarina, em que os laços familiares 

são muito fortes, o grupo Benner procura levar 

esse lado familiar para dentro da empresa e 

demonstrar aos funcionários que a organização 

se preocupa com a vida deles também fora dela.

A nova sede, inaugurada em setembro 

do ano passado, conta com uma área de 

descompressão com o objetivo de criar um 

ambiente diferente, com bicicletário, gramado, 

salas de criatividade. Além disso, a empresa 

implantou horários diferenciados, com o 

objetivo de criar atrativos para os talentos que 

deseja contratar. E também participa de um 

projeto da prefeitura de Blumenau chamado 

Entra 21, que anualmente oferece formação em 

desenvolvimento de software para 300 jovens 

durante seis meses, envolvendo questões 

comportamentais e técnicas como estrutura de 

dados, algoritmo e linguagens de programação 

como java. no final do curso, os alunos 

são contratados pelas desenvolvedoras de 

software instaladas na cidade.

robson gripa, diretor de desenvolvimento da 

divisão Sistemas do grupo Benner, explica 

que o principal objetivo do Entra 21 não 

é entregar o profissional pronto, mas que 

ele chegue em condições para iniciar uma 

carreira e, principalmente, trazer pessoas 

para a área de desenvolvimento de software. 

“Se elas não tivessem esse impulso inicial, 

possivelmente iriam para outras áreas. A 

Benner tem cerca de 40 funcionários que 

vieram do Entra 21”, conta. 

Vitrine rePosiCionada
orgAnIZAçÕES InvESTEm Em AçÕES dE ATrAção E rETEnção PArA mElhorAr 

A mArCA dE EmPrEgAdorA
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Consolidação das butiques

por uma consultoria, embora 

as competências técnicas 

sejam avaliadas pelo futuro 

superior imediato e pares, são as 

comportamentais que vão garantir 

o alinhamento das competências 

organizacionais com as da função e 

devem ser medidas por ferramentas 

que garantam maior assertividade 

nas avaliações. o índice de 

assertividade deve ser cada vez 

maior, embora nunca chegue a 

100% porque estamos tratando de 

pessoas”, analisa.

Celia aponta que o mercado de 

executivos movimentou em todo o mundo cerca 

de uS$ 11 bilhões ano passado, segundo dados 

da Associação de Executive Search Consultants 

e liderança (Aesc). “É um número considerável 

se for levado em consideração o crescimento da 

concorrência das empresas de recrutamento por 

contingência e a popularização de ferramentas 

online, como a rede social linkedIn, que têm 

levado muitos departamentos de recursos 

humanos a fazerem a busca de profissionais de 

forma independente, sem ajuda de um consultor 

especializado em recrutamento executivo”, diz.

Fábio Padovani, sócio da Signium Brasil, acredita 

que as butiques de recrutamento executivo 

têm menos pessoas, fazem um trabalho mais 

personalizado e um custo relativamente menor, 

o que facilita se movimentarem mais nesses 

períodos de crise. “outro ponto é o perfil de 

atendimento que o cliente demanda hoje. Temos 

percebido que o contratante tem experimentado 

consultorias para identificar a expertise de cada 

headhunter em determinado segmento, o que faz 

com que as butiques sobressaiam em relação às 

grandes estruturas”, avalia. 

Celia, da Meta Executivos: 
índice de assertividade 
cada vez maior

CrISE EConômICA TEm AjudAdo AS ConSulTorIAS mEnorES dE rECruTAmEnTo 

ExECuTIvo A gAnhAr mErCAdo

© dIvulgAção

o ambiente corporativo de hoje 

tem se mostrado cada vez mais 

competitivo e, para se destacar no 

mercado, as empresas precisam 

buscar diferenciais que as coloquem 

em uma posição à frente da 

concorrência. mas isso não se 

restringe apenas à inovação em 

produtos e serviços. É preciso adotar 

metodologias de recrutamento e 

seleção que tornem a contratação 

mais assertiva, o que irá contribuir 

para a formação de equipes mais 

produtivas, impactando os resultados 

de negócios mais diretamente.

nos últimos anos, tem havido uma tendência de 

migração de profissionais de grandes consultorias 

para as chamadas butiques, primeiro porque 

a barreira de entrada é muito pequena nesse 

segmento, pois se trata de um negócio baseado em 

confiança pessoal no consultor. Por outro lado, as 

grandes consultorias estão enfrentando problemas 

principalmente de sucessão. “Embora nesse negócio 

o ‘cabelo branco’ não seja um problema, hoje as 

consultorias tradicionais têm sócios na faixa etária 

entre 60 e 70 anos, que acabam perdendo contato 

com o mercado, pelo fato de ele ser dinâmico e 

as pessoas irem mudando. E esses consultores 

também não pensaram em promover uma sucessão 

nas suas empresas, bem como motivar os 

profissionais mais jovens. A partir do momento em 

que essas pessoas começam a entregar e têm uma 

participação baixa no lucro, a tendência é migrarem 

para negócios próprios”, esclarece André godoy 

Freire, sócio da Exec.

Para Celia Campos, diretora executiva da meta 

Executivos, as áreas de recursos humanos 

estão bastante cuidadosas com a contratação 

de headhunters. “Se o processo é conduzido 
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