
RELACIONAMENTO PROFISSIONAL

Errar em uma
contratação sai
mais caro do
que investir tempo
e tomar alguns
cuidados na hora
de selecionar
pessoas para
sua equipe
TEXTO: WIVIAN MARANHÃO

Quando tudo parece caminhar bem
e a equipe está mais entrosada do
que nunca, eis que uma demissão ou
transferência de um funcionário sur-
ge para tirar seu sono. Com a alta rota-
tividade de pessoas e funções, dificil-
mente elas permanecem intactas por
muito tempo, portanto, se você ainda
não se deparou com o problema, pre-
pare-se, pois mais cedo ou mais tarde
todo líder passa por isso.

Nessa hora, o melhor a fazer é res-
pirar fundo, manter a calma e come-

çar um processo de seleção para não
perder o foco e não contratar a pri-
meira figura que cruzar à sua frente.

Diante de um futuro candidato, Jo-
sué Cruz, diretor do departamento de
desenvolvimento humano organiza-
cional da Intelig/Telecom, diz que é
preciso refletir sobre o que o possível
funcionário poderá trazer à empresa e
o que ele vai agregar ao negócio. Para
tanto, a primeira entrevista será norte-
ada por um roteiro que eles chamam
internamente de entrevista por com-
petências. "Pedimos para que o candi-
dato descreva a forma como executava
determinadas funções que considera-
mos chave", esclarece Cruz.

Foco no perfil
A segunda etapa é identificar como o
profissional se comportaria no modelo
de gestão em que estará inserido. "Nes-
te momento, o perfil comportamental
dele será o grande foco. Ou seja, como
se relaciona com o ambiente de traba-
lho, bem como em determinadas situ-
ações como cobrança de prazo, clien-
tes chatos, resistência de subordinados
diante de certos projetos e situações
afins", diz ele. Ao longo do processo,
são ainda avaliadas as formas como ele
trabalha com questões éticas, ambien-

tais e se pratica ações voluntárias.
Por fim, é feita uma pré-seleção para

a dinâmica de grupo. 'Antigamente as
empresas focavam a trajetória profis-
sional do candidato. Hoje, o maior alvo
está no que ele construiu nas organiza-
ções por onde passou", afirma Cruz.

Segundo Neli Barbosa, gerente de re-
crutamento e seleção da Manager, no
método tradicional, a primeira tarefa é
definir o perfil para a contratação: quais
são os conhecimentos imprescindí-
veis para o desempenho da função e
também as habilidades desejáveis. No
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entanto, um cuidado fundamental é
não se deixar levar pelo currículo mais
completo. "É preciso ficar atento para
não superdimensionar o cargo e con-
seqüentemente o salário. Além disso,
é muito mais difícil manter um super-
homem motivado em uma vaga que
não requer tantas competências por
muito tempo", observa a gerente.

Somente após um recrutamento
bastante abrangente é que se deve
dar andamento ao processo de sele-
ção. Se o seu problema for o excesso
de currículos selecionados, comece

fazendo uma triagem mais rígida.
Depois de separar os que estão den-
tro do perfil, é ideal partir para a apli-
cação de testes antes de iniciar outra
fase. Hoje existem testes de inteligên-
cia numérica, verbal e competências
genéricas de excelente qualidade,
que podem ajudar a triar os 10% ou
20% dos melhores candidatos.

Chegado o momento da entrevis-
ta, sugere Neli Barbosa, elabore um
questionário com perguntas impor-

tantes para checar a experiência an-
terior do profissional e que esteja de
acordo com o que foi determinado
para você. Não confie em sua me- >
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ESCALAÇÃO EFICIENTE

mória. Um roteiro facilita muito a
não esquecer de perguntas-chave.

Faça também um outro para ques-
tões comportamentais. Lembre-se de
que o comportamento passado prediz
o futuro, então faça perguntas que leve
o candidato a relatar situações vividas
que estejam relacionadas à realidade
que ele encontrará em sua empresa.
Avalie, sobretudo, vivências do profis-
sional com outras pessoas da equipe.
Peça, por exemplo, para ele contar
sobre um episódio em que teve que
abrir mão das idéias dele em favor do
grupo ou de um projeto que coorde-
nou e não era bem-aceito pelo time. A
entrevista comportamental assegura
a identificação de dados necessários
para a tomada de decisão na hora da
contratação, reduz distorções de in-
terpretação da experiência do candi-
dato e elimina impressões subjetivas,
além de combater o profissional que
mais fala do que faz. Em seguida, faça
uma relação dos aspectos positivos e
negativos de cada pretendente e com-
pare-os com o perfil desejado.

Mais que um bom currículo
As questões comportamentais são as
que mais merecem a atenção de Alci-
no Therezo Júnior, diretor de recruta-
mento e seleção para América Latina
EDS. "O ambiente corporativo força
o convívio de pessoas com caracte-

rísticas diferentes e pede a elas que
mantenham um bom relacionamen-
to interpessoal. Daí, a necessidade de
buscar pessoas que sejam flexíveis,
aceitem mudanças e saibam trabalhar
sob pressão", adverte.

Na EDS, não há um modelo fixo de
processo para o recrutamento de can-
didatos, pois para cada vaga, grau de
senioridade e tipo de atividade, são
avaliadas algumas habilidades. Mas
há características que são sempre
bem-vindas. "Boa comunicação, ética
e valores pessoais, iniciativa, criativi-
dade, bom humor e entusiasmo são
requisitos desejados para qualquer
espécie de função", diz Alcino.

Para democratizar o processo sele-
tivo, nunca confie em uma única en-
trevista. "Pelo menos dois encontros
são necessários. Em primeiro lugar,
para dar uma segunda chance, caso
a pessoa não estivesse em um bom
dia. Segundo, por que é uma oportu-
nidade de checar dúvidas", diz Rogé-
rio Vita, gerente de RH da Catho.

Carta de oferta
Na seleção de pessoas, é necessário le-
var em conta os requisitos para o car-
go, observar também as característi-
cas do superior imediato, peculiari-
dades da equipe, cultura da empresa e
perspectiva de carreira oferecida ver-
sus expectativa dos candidatos. Uma
vez escolhido o profissional, tente
fazer com que ele se sinta confortável
como convite. Feita a proposta oficial,
leve-o para conhecer as instalações
e combine uma data para que possa
pensar e dar a resposta.

Lembre-se:uma boa gestão de equipe
começa pela escolha das pessoas certas.
Perceber que não era uma boa opção
seis meses mais tarde é uma perda de
tempo e dinheiro para a organização, e,

36 VIDA EXECUTIVA | JULHO 2006

Text Box
Fonte: Vida Executiva, n. 26, p. 34-36, jul. 2006.




