
Atrair e reter um trabalho de ponta que precisa ter sentido. 

 

Atrair o talento certo para o lugar certo, nunca foi tão importante para o 

negócio, pois isso traz produtividade, desenvolvimento e fortalece a marca da 

empresa, mas cada empresa precisa entender quais são as pessoas que vão 

alavancar a empresa, investir em um padrão estereotipado pelo mercado pode 

ser um erro, você terá dificuldade em retê-lo, talvez se gere muitas 

expectativas de ambas as partes e nenhuma se corresponda. 

  Estratégia no RH é o assunto de voga, Como, Quando, Quem? 

Não existe fórmula mágica, cada negócio tem seu segmento, seu nicho e sua 

estratégia e com o RH não é diferente, a área precisa sair do seu quadrado e 

olhar com os olhos de dono da empresa, a partir disso visualizar quais as 

práticas de gestão de pessoas poderão ajudar na busca dos melhores 

resultados do negócio. 

Ter visão sistêmica de como as “engrenagens” funcionam permitirá maior 

conhecimento e entendimento do que a empresa está necessitando. 

Após se apropriar da visão de negócio é necessário domar as ações e costurar 

os subsistemas de RH, ponta à ponta, começando com o recrutamento e 

seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliações e acompanhamento até 

remuneração e benefícios, as áreas precisam estar alinhadas para que a 

estratégia possa funcionar, o que não é muito diferente com outras áreas, não 

adianta ter o melhor candidato selecionado se ele vai ser mal desenvolvido 

pela empresa surgindo o risco de perda do profissional. 

“A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é 

o ruído antes da derrota”. (Sun Tzu) 

O RH deve se manter atento as constantes mudanças do mundo externo 

também, cada vez mais as organizações devem entender que tipo de 

satisfação com o trabalho o seu nicho de candidatos procura. Hoje em dia o 

conceito de trabalho evoluiu muito, não se trata de sobrevivência, estabilidade 

ou status como era considerado pelas gerações passadas, conforme Antunes, 

na era do conhecimento há uma valorização do significado da vida diretamente 

ligada ao trabalho. “Uma vida cheia de sentindo fora do trabalho supõe uma 

vida dotada de sentindo dentro do trabalho’’. (ANTUNES,1999). 

Existe um fator primordial na retenção de talentos o entendimento e sentindo 

que aquele trabalho tem para o colaborador, algo que não é mais medido por 

quantidade de benefícios e valor salarial e é neste ponto que o RH deve voltar 

o seu olhar, após entender o negócio, engajar os subsistemas, ver ou 

desenvolver o sentido e entrega que a empresa tem e dá para sociedade, a 

partir deste momento a estratégia de atração e retenção estará no seu ponto 

auge para ser escolhida e escolher seus talentos. 
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