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Liderança é fundamental no processo de reunir habilidades diversas em prol da eficiência total 
 
Mais do que escolher pessoas que reúnam todas as habilidades e competências para realizar o 
trabalho, formar uma equipe depende também da liderança, ou seja, do que o chefe deseja, do 
que quer acrescentar à equipe e do que acredita que os profissionais precisam render em cada 
tarefa a ser executada. A afirmação é de Betânia Tanure, professora de Desenvolvimento 
Organizacional e Gestão na Fundação Dom Cabral (FDC) e autora do livro "A gestão de pessoas no 
Brasil", que explica que formar um grupo de trabalho depende desse conjunto de fatores, aliado a 
competências clássicas como iniciativa, liderança, sensibilidade e senso de equipe.  
 
"Deve-se olhar para um conjunto múltiplo que engloba conhecimento, técnica e habilidade do 
funcionário. Em um processo de seleção não existe um super-homem, por isso é fundamental 
saber qual o ponto fraco do profissional e o que se quer para complementar a equipe. Ninguém é 
perfeito, mas uma equipe pode ser. E um grupo ideal é aquele que tem um nível de 
complementaridade suficiente para que o todo seja maior que a soma das partes", afirma ela.  
 
Nesse sentido, Francisco Higa, consultor da Turnpoint e autor do livro "Vai dar m...", acrescenta 
que uma pessoa não reúne todas as características necessárias, então, em uma equipe, é preciso 
que haja um profissional com profundo conhecimento do assunto, outro com capacidade de 
criação, outro com visão analítica e, assim, alternativamente. "Buscar esse super-homem, além 
de ser difícil, nem sempre é conveniente. O gestor pode onerar a equipe e se desgastar, porque 
gerenciar uma equipe só de estrelas é complicado. A diversidade da equipe é uma característica 
que, se bem usada, consegue alcançar metas superiores. Se todos forem iguais os resultados 
serão limitados", ressalta o consultor.  
 
A importância de se escolher uma boa equipe se dá, pois o que faz a diferença em um mundo 
competitivo é a forma de fazer as coisas, conforme observa Betânia. Ela diz que a empresa que 
faz de maneira eficiente o processo de desenvolvimento de equipes, conseguindo, de fato, 
aproveitar o que as pessoas têm de melhor, certamente ganha espaço no processo de competição 
do mercado.  
 
O sucesso no processo seletivo de colaboradores requer a participação efetiva do Departamento 
de Recursos Humanos, de acordo com Higa. "Cada empresa tem valor, cultura e perfil específicos, 
então, o RH, quando traz um novo membro para dentro da empresa, tem que ter essa visão. Ele é 
a porta de entrada de uma organização e deve garantir que as pessoas escolhidas estão 
adaptadas a essa missão. O papel desse departamento é auxiliar a liderança na identificação e na 
avaliação das pessoas", explica.  
 
Na ADP, empresa de tecnologia que processa soluções para folha de pagamento, o RH é o 
responsável por prover ferramentas para que exista equilíbrio interno na relação da equipe e nos 
resultados que esta precisa oferecer para a empresa, enquanto que o gestor é quem conhece os 
objetivos que esse grupo tem a superar. "A avaliação de desempenho é uma ferramenta que 
permite que se conheçam melhor os times, que se percebam as necessidades e fortalezas de cada 
um e que se equilibrem as competências dos profissionais com os objetivos da organização. Feito 
isso, diversas iniciativas podem ser tomadas para que os resultados sejam alcançados, como, por 
exemplo, o desenvolvimento de treinamentos específicos", explica Waldomiro Sesso, gerente de 
RH da ADP. 
 
Definição. Outra empresa que utiliza o RH para escolha dos profissionais que irão atuar na 
empresa é a .TXT, empresa carioca de tecnologia. Maria Eduarda Bastos, gerente de RH da 
organização, diz que, sempre que há necessidade de formar uma nova equipe ou mexer em uma 
já existente, o primeiro passo é se reunir com a diretoria da empresa para definir o escopo do 



trabalho que será executado. "Priorizamos sempre a busca por profissionais competentes que, 
juntos, formem um todo eficiente. Uma equipe deve ser formada de profissionais 
complementares, sem estrelas, mas que atuem bem nas suas respectivas áreas", diz ela, 
acrescentando que duas características imprescindíveis dos colaboradores são iniciativa para 
tomar atitudes corretas e humildade para aceitar idéias divergentes.  
 
O processo de formação de equipes, para gerar bons resultados, não pode esbarrar em uma 
prática comum entre s gestores, de acordo com o consultor Higa, que vem a ser o fator confiança. 
"O fato de se confiar em uma pessoa nem sempre significa que ela tenha as competências 
requeridas para o trabalho. Podemos exemplificar dizendo que um time de futebol pode ter um 
ótimo goleiro, o que não significa que ele será um bom centroavante. É preciso se olhar a função 
que será desempenhada e se o profissional se encaixa nos requisitos do cargo. Caso contrário, o 
gestor pode queimar esse funcionário ou trazer desconforto para os demais da equipe", destaca 
ele. 
 
Seleção interna também mira adequação do perfil 
 
 
Na hora de formar equipes com profissionais que já fazem parte do quadro da empresa, utilizando 
a estratégia de "job rotation", a adequação dos perfis dos executivos aos objetivos de cada equipe 
também é fundamental. Francisco Higa, consultor da Turnpoint, diz que a chamada dança das 
cadeiras é uma prática válida, desde que as pessoas que trocam de posição reúnam as 
habilidades necessárias para a nova função. "A empresa pode perder um bom profissional de uma 
área, que pode não desempenhar bem em outra", alerta o consultor. 
 
Waldomiro Sesso, gerente de RH da ADP, acredita que a vantagem desse deslocamento é a 
motivação do colaborador para mudar de função. Além disso, ele acrescenta que, dessa forma, há 
uma rápida adaptação, já que o profissional já conhece as regras e missões da empresa e, então, 
torna-se produtivo rapidamente.  
 
"Aqui na ADP temos um programa que direciona essa dança das cadeiras, que é o de 
oportunidades internas. Divulgamos as vagas que estão em aberto e os próprios funcionários se 
candidatam. A partir daí, inicia-se um processo de seleção para consulta de direcionamento da 
avaliação em relação à vaga disponível. Muitas vezes a pessoa não possui a experiência requerida 
para aquela posição, mas apresenta potencial de cumprir as exigências para a função. Em 2006, 
tivemos cerca de 70 profissionais que tiveram mobilidade na empresa, seja na própria área ou de 
uma área para outra, em todos os níveis", explica o gerente. 
 
Na Sports Nutrition Center (SNC), rede de lojas especializadas em nutrição esportiva, há a 
preocupação com as equipes de vendas e administrativa. Fábio Ramos, diretor Comercial da 
empresa, participa de cada etapa de seleção e supervisiona todos os grupos de atividades. 
"Quando se trata da equipe de vendas, o peso que dou para caraterísticas inatas é maior do que o 
conhecimento técnico. O vendedor depende de carisma, simpatia e inteligência. Para os cargos 
administrativos, na área de negociação, é imprescindível que o profissional tenha rapidez de 
raciocínio, simpatia e nervos de aço com os clientes e fornecedores", destaca ele. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 mar. 2007. Gerencia, p. B9. 


