
Empresas como a chinesa ZTE
provocam polêmica ao usar reality
shows para recrutar executivos
Ana Luíza Herzoa

N A tarde de 16 de agosto, o bra-
sileiro Márcio Roberto de Luc-
ca estava em Wangfujing, uma
rua tradicional da cidade de Pe-

quim, na China, famosa por suas centenas
de barracas de comidas e restaurantes. De
calça jeans rasgada e camiseta verde e ama-
rela, ele tentava convencer os pedestres a
comprar tanghulu, uma espécie de espeti-
nho de frutas carameladas. Ao lado, carta-
zes com os dizeres em mandarim: compre
tangfuthi e ganhe uma performance de um
brasileiro. Funcionou. Atraídos pela figu-
ra de um ocidental roliço dançando passos
de ginástica aeróbica no meio da rua, de-
zenas de chineses se aproximaram para
comprar o petisco. A encenação também
atraiu alguns policiais, que repreenderam
Lucca e chegaram a levá-lo para urna pe-
quena sala num beco próximo. Minutos
depois, o brasileiro conseguiu voltar e ven-
der os espetinhos por mais meia hora. Foi
quando, exausto, pôde parar e as câmeras
de filmagem foram desligadas. Isso mes-
mo. Câmeras. Lucca acabara de gravar sua
primeira participação no Absolute Chal-
lenge, um reality show chinês.

O Ahsolute Challenge, produzido por
um dos canais da CCTV, o maior grupo de
mídia da China, existe desde 2003 e é uma
versão rnais curta e menos elaborada de O
Aprendiz, o reality show apresentado pe-
los empresários Donald Trump, nos Esta-
dos Unidos, e Roberto Justus, no Brasil.

depois de derrotar outros
dois candidados — a brasi-
leira Paula Baltazar e o ale-
mão Christian Schotmarm.
Para isso, além de vender es-
petinhos, teve de encenar, co-
mo mulher, um trecho da
Ópera de Pequim. Como prê-
mio, levou o cargo de geren-
te de marca no Brasil da ZTE,
a segunda maior empresa de
equipamentos de telecomuni-
cações da China, e um salário
de 8 000 reais.

"A CCTV soube que preci-
sávamos contratar esse profis-
sional e nos convidou para par-
ticipar do programa", afirma a
chinesa Michelle Zhou, vice-
presidente da divisão de celulares da ZTE.
"Nunca tínhamos feito um recrutamento
dessa forma antes, mas achamos que se-
ria interessante." Para selecionar dois dos
três finalistas que participaram do progra-
ma, a ZTE primeiro contratou empresas

de recrutamento. Lucca foi selecionado
pela Benvegnú, uma pequena consultoria
paulista de recursos humanos, que teve 15
dias para encontrar um profissional que
agradasse aos chineses. Com anúncios no
jornal O Estado de S. Paulo e na internet,
a Benvegnú recebeu 203 currículos de pro-
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Semanalmente, com au-
diência de milhões de te-
lespectadores, o programa
exibe professores, enfer-
meiras, atores, cozinheiros
e outros profissionais em
busca de um emprego. No
dia 2] de agosto, Lucca foi
escolhido como vencedor



Cena do Absolute
Challenge: seleção
de professores,
enfermeiras e executivos

fissionais de todo o país. A
candidata brasileira é fun-
cionária da ZTE e foi recru-
tada internamente.

Existe uma diferença
marcante entre um reality
show como O Aprendiz e a
participação da ZTE no chi-
nês Absolute Challenge. No
primeiro caso, o objetivo
principal é o entretenimen-
to — o emprego é a conse-
qüência, o prêmio. No se-
gundo, a meta é a seleção
de um executivo, com o de-
talhe de que ela é televisio-
nada. Faz sentido contra-
tar alguém assim? Os
headhunters dizem que
não. "Pedir que um pro-
fissional venda algo na rua

é uma boa maneira de avaliar as atitudes e
os sentimentos de alguém que ainda não
tem nada para contar", afirma Luiz Carlos
Cabrera, headhunter da Panelli Motta Ca-
brera & Associados. "Mas o desempenho
de um executivo precisa ser mostrado com
uma história de resultados." Para Marcelo
Braga, sócio da consultoria de recrutamen-
to Fesa, se a ZTE estivesse realmente in-
teressada em contratar o melhor profissio-
nal para o cargo, não teria optado por uma
gincana pública. "Ao usar um reality show,
a empresa exclui quase todos os bons pro-
fissionais que estão empregados", afirma.
"Dá para participar sigilosamente de um
processo cie recrutamento, mas não de um
programa desse tipo."

Entre os possíveis candidatos, houve
quem desconfiasse da estratégia da ZTE.
"Muitas pessoas para quem eu liguei acha-
ram que se tratava de urna brincadeira e
desligaram rapidamente"', afirma Gláucia
Benvegnú. da Benvegnú, Alguns aceita-
ram participar de entrevistas preliminares,
mas depois abandonaram a seleção. Foi o
caso da administradora Alessandra Cec-
co, de 34 anos, ex-funcionária da Nokia,
que considerou o processo nebuloso. "Eles
não conseguiram responder qual seria o
meu trabalho ou que produtos traríamos
para o Brasil", diz. "Achei que podia ser
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uma boa experiência para um ini-
ciante, mas uma exposição sem
propósito para alguém com 1.5
anos de carreira."

Se no Brasil o processo de re-
crutamento pareceu confuso, na
China, segundo os finalistas, as
coisas não ficaram mais claras.
Quando deixaram o Brasil Luc-
ca e Paula não tinham muita idéia
do que fariam no reality show.
Foram informados apenas de que
seriam submetidos a um teste de
conhecimentos gerais sobre os
mercados chinês e brasileiro. O
tal teste nunca aconteceu. E eles
só souberam que teriam de ven-
der guloseimas na rua quando já
estavam em Pequim. "Até havia
uma agenda informada pela ZTE, mas ela
nunca era cumprida", diz Lucca. A dire-
ção da empresa está convicta de que o pro-
grama cumpriu o objetivo proposto. "Que-
ríamos alguém criativo e com facilidade
para lidar com diferentes públicos", diz a
vice-presidente Zhou. "E ninguém parti-
cipa do Absolute Challenge se não possui
essas qualidades."

A brasileira Paula teve de demonstrar
sua criatividade debaixo de chuva. Na rua,
tentou atrair pedestres para uma loja de
chá. Dançou e cantou vestindo um quimo-
no pesado sob um calor de 40 graus. Al-
guns chineses entraram na loja, mas a maio-

Trump e seu aprendiz: copiado na China

ria passou pela brasileira correndo, afugen-
tada por uma tempestade. "Ao final, eu es-
tava exausta e molhada", diz. A gravação
da segunda e última fase do programa tam-
bém exigiu disposição. Depois de se apre-
sentar diante de um auditório lotado, os
candidatos ficaram frente a frente com dois
altos executivos da ZTE e uma consultora
de recursos humanos famosa no país. Os
três avaliaram o desempenho de cada um
nas provas de rua. Nesse momento, Paula
foi eliminada. Ainda na disputa, o brasilei-
ro e o alemão assistiram à encenação de
um trecho da Ópera de Pequim para. em
seguida, fazer as próprias interpretações.

Foi o público que decidiu que Lucca fica-
ria com o papel feminino. "Foi quando ga-
nhei a simpatia dos telespectadores", afir-
ma. "E é claro que a galera riu muito."

Nas próximas semanas, Lucca voltará
ao Brasil para assumir o posto de gerente
da marca ZTE. Dona de um faturamento
de 4,1 bilhões de dólares, com ações nas
bolsas de Shenzhen e de Hong Kong, a
empresa exportou l,6 bilhão de dólares
em celulares e equipamentos de infra-es-
trutura em 2004. No Brasil, a ZTE fez ba-
rulho ao fechar, em abril de 2004, um con-
trato de 100 milhões de dólares para for-
necer celulares populares para a Vivo. Des-
de então, vem sendo tratada com um cer-
to desdém pelo mercado. Neste ano, se-
gundo Richard Lihe, um chinês de 28 anos
que é o principal executivo da ZTE no
país, as vendas devem chegar a 80 milhões
de dólares. Os analistas afirmam que. ao
decidir fincar o pé no Brasil com celula-
res baratos, a ZTE comprometeu a ima-
gem de sua marca. "A empresa é um mons-
tro na China, mas subestimou o mercado
e os consumidores brasileiros", afirma
um analista. Depois de vender espetinho
e encenar a Ópera de Pequim, parece que
Lucca terá pela frente
uma tarefa real-
mente hercúlea:
acelerar os ne-
gócios da ZTE
no Brasil.
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