


Por trás de roda empresa bem-sucedida, há
sempre um belo time de profissionais. A batalha
na linha de frente do mercado exige perfis de
liderança, ao mesmo tempo em que impõe de-
safios que só a ação conjunta é capaz de superar.
Saber unir os profissionais certos é uma questão
estratégica, pois da combinação ideal vern a força
para superar os obstáculos na trilha dos boas ne-
eixios. Não basta analisar currículos guardados
na gaveta ou seguir apenas indicações de pesso-
as próximas - isso é passado. Mas, então, como
identificar a pessoa ideal para o cargo disponível?
Xá visão atual da gestão de pessoas, tudo é uma
questão de identificar competências, ou melhor:
o que o candidato tem que interessa à empresa.

A metodologia inquisitória, que aplicava
questionários sobre hábitos particulares e até de-
talhes da família do candidato, foi substituída por
uma atitude que procura ser o mais pragmática
possível, indo direto ao ponto e comparando as
qualidades da pessoa entrevistada corn uma lista
de características preestabelecidas, que definem
o candidato mais apto. Essa técnica, que elenca
as qualidades inerentes ao cargo vago, se chama
seleção por competências, É hoje o método mais
utilizado no País em processos de seleção,

;As empresas buscam um conjunto de qua-

lidades profissionais. Critérios como faculdade,
MBA, servem apenas para indicar que o con-
tratante busca alguém preparado. Mas muitas
características que fogem ao currículo, como
carisma, comprometimento, são válidas nessa
avaliação", resume Sandp. Betti, da MBA Con-
sultoria. Cada competência é descrita através de
indicadores positivos e negativos. Alguns pontos
positivos de liderança, por exemplo, são: ouvir a
opinião da equipe, envolver o trabalho do time.
Os pontos negativos podem ser: tomar decisões
autoritárias, não reconhecer seus colaboradores.
Essas observações são colhidas em entrevistas e
dinâmicas de grupo.

Entre as grandes corporações, as consulto-
rias de RH fornecem apoio para processos mais
complexos de seleção. Pode ser procurando no-
mes para cargos muito especiais, como encon-
trar um novo presidente, ou então realizando
triagens enormes, comuns em fábricas e grandes
bancos, que chegam a recrutar 30 mil candidatos
de urna vez. Outra situação delicada acontece
quando uma empresa está de olho em alguém
do time concorrente e pretende fazer uma ofer-
ta. A consultoria entra como intermediária no
processo, dando sigilo e evitando desgastes ou
situações embaraçosas.

Isso não quer dizer que as pequenas empre-
sas não devam se munir de técnicas modernas
na hora de selecionar seu pessoal. Mesmo em
processos mais simples, a preocupação com o
foco deve ser a mesma. "O empresário deve ter
clareza sobre a situação que envolve a contrata-
ção. É preciso saber o que o funcionário vai fazer,
com quem ele vai trabalhar e os resultados espe-
rados do profissional. Sabendo isso, a empresa já
sabe o cargo, as atribuições e o perfil esperado
para a vaga", explica Sandra. Preencher uma vaga
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no quadro de funcionários é suprir uma necessi-
dade funcional - e específica. Uma boa dica para
pequenos negócios é ter ao menos uma pessoa
dedicada a cuidar da gestão de pessoas, o que
evita desviar funcionários de sua função original
para mobilizar um processo de seleção.

A prioridade dos profissionais atuantes no
mercado de trabalho hoje é desenvolver carreira.
Contrariando um costume até há pouco tempo
recorrente no Brasil, poucos ainda se imaginam
passando a vida toda no mesmo emprego. É uma
realidade a qual o empresário, como contratan-
te, precisa ter consciência - em vez de emprego,
deve oferecer uma oportunidade de crescer. A
consultora Bárbara Demange, da DA Consulting,
destaca ainda fatores que imprimiram velocida-
de nas relações comerciais e de trabalho, como
a internet e comunicação facilitada com todo
mundo, que podem ser atalhos às boas posições.
O mundo corporativo tem pressa, e é preciso
interagir com esta nova forma de trabalhar. 'As
empresas não podem mais esperar para saber se
aos 35 você será um bom gerente. Eles querem
saber logo no começo o que o trainee vai ter
como potencial no futuro."

Apesar da eficiência dos procedimentos atu-
ais, é um certo exagero confundir as técnicas de
seleção com previsão do futuro. É perfeitamen-
te possível saber se o candidato tem potencial
para liderança e cargos estratégicos, porém seu
comportamento e suas reações serão os fatores
determinantes para o sucesso da empreitada.
"Nunca se consegue um perfil 100% dentro do

esperado, mas o gestor sabe bastante sobre a
pessoa escolhida, as áreas em que ela terá êxito
e onde terá dificuldade", analisa André Ferreira,
gerente de RH da Petrobras. Uma particularidade
das seleções para cargos de presidente e diretor-
geral: nestes processos, a participação da comu-
nicação não verbal chega a 90%. Além de um exí-
mio administrador, o presidente será aquele que
emprestará sua face à companhia, deve possuir
carisma e boa apresentação. Para Bárbara, a com-
petência técnica é muito mais importante numa
seleção para o cargo de analista, por exemplo.

Uma vez que a empresa encontra o perfil
certo e o contraía, deve continuar estimulando
as capacidades que classificaram aquele profis-
sional para a vaga. E essencial acompanhar, pro-
mover a integração daquela pessoa ao ambiente,
fortalecendo a equipe. Segundo Sandra Betti, as
competências podem ser desenvolvidas no dia-
a-dia, através de duas formas básicas. A primeira
é por modelo, quando urn funcionário aprende

vendo o outro trabalhar. "Por isso, é muito indi-
cado colar pessoas recém-ingressadas aos me-
lhores do íirne, assim elas aprendem por mode-
lagem." A segunda é dar retorno ao profissional,
ressaltar pontos bons e aproveitar o momento
para avaliar também pontos fracos, que podem
ser melhorados. "Isso não acontece sem diálo-
go, outro ponto importante." Para Sandra, esses
procedimentos caracterizam o que se chama
habitualmente de coaching, que nada mais é do
que um processo que faz as pessoas melhorarem
seu potencial, suas competências. Afinal, passar
o processo de seleção é apenas o começo.
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