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Contar com pessoas amigáveis é mais importante para uma equipe de trabalho do que 
propriamente dispor dos profissionais mais competentes. A afirmação, que pode soar como um 
contra-senso numa época em que a competição é tão acirrada em todos os campos, é do 
especialista em marketing de relacionamento e estratégias para a internet Tim Sanders, chefe 
de soluções do Yahoo!, que participou ontem da abertura do World Management 2008, no 
World Trade Center, em São Paulo.  
 
Na opinião de Sanders, em qualquer organização, mais vale atuar ao lado de alguém com 
pouco preparo para o cargo, mas que possa contribuir positivamente para o ambiente de 
trabalho, do que ter como colega alguém em quem não se possa confiar. "Você pode preparar 
uma pessoa para ser competente, mas não para ser amiga."  
 
Por esta razão, o hoje palestrante motivacional diz que, ao selecionar pessoas para cargos 
importantes em uma empresa, deve-se realizar três "entrevistas". "Na primeira, sem currículo, 
deve-se olhar nos olhos e ver se esse profissional é uma pessoa boa", ensina Sanders, autor 
do livro recém-lançado O Fator Gente Boa, que descreve o poder da simpatia como uma forma 
de se cativar as pessoas e crescer profissionalmente.  
 
Segundo Sanders, a análise do currículo e a avaliação da competência se dão apenas na 
segunda entrevista. Por fim, prossegue o especialista, para se legitimar a escolha, deve-se 
percorrer todos os setores da empresa, ao lado do candidato, em uma espécie de "entrevista 
coletiva", que avaliará a impressão dos colaboradores sobre o aspirante ao cargo. Desta 
forma, diz ele, também se reforça entre os funcionários um sentimento de que fazem parte e, 
mais do que isso, têm voz ativa na empresa.  
 
Estratégias corporativas  
 
Além de Tim Sanders também palestraram no primeiro dia do World Management o 
estrategista da Toyota, Matthew E. May e o ex-governador do Rio Grande do Sul - atual 
coordenador do Grupo Temático da Reforma Tributária, no Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social Germano Rigoto. Já o presidente da Federação Nacional das Associações 
dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (FENADVB), Agostinho Turbian, participou na 
condição de moderador.  
 
Para esta terça-feira estão previstas as apresentações de Chip Madera, com estratégias de 
marketing radicais para se alcançar o sucesso, Michael Payne (ex-diretor de marketing do 
Comitê Olímpico Internacional), responsável pela revolução comercial dos Jogos Olímpicos, e 
Maurício Eugênio, dono da Eugênio Publicidade, que falará sobre como se obter sucesso 
buscando novos mercados.  
 
Já amanhã, último dia do evento, acontecerão as palestras de Stephen M. R. Covey, 
abordando liderança, confiança, ética e alta performance, Bernard Baumohl, renomado 
jornalista econômico, com 20 anos de atuação na revista Time, e Élcio Aníbal de Lucca, 
presidente da Serasa. Marcando o encerramento do congresso, o presidente da ADVB-SP, 
Miguel Ignatios, que abordará as perspectivas do Brasil para 2014, em um coquetel para os 
executivos.  
 

 
Leia mais: 
 
Empresa deve ter valor humano como base 
 
As empresas devem se embasar cada vez mais em seus valores humanos, como os 
relacionamentos, o contato pessoal, a diversidade e o conhecimento de novas culturas. A 
opinião é de Peter Senge, um dos consultores mais influentes do mundo dos negócios, que 



palestrou ontem, na 34ª edição do Congresso Estadual RH-Rio. O evento se encerra hoje, no 
Centro de Convenções SulAmerica, no Rio de Janeiro.  
 
Falando a cerca de 800 profissionais da área de recursos humanos, Senge aconselhou os 
gestores a subverterem uma lógica comum nas grandes corporações. "RHs, sejam 
estratégicos, estimulem as conversas nas organizações e não se preocupem tanto em agradar 
seus chefes."  
 
O guru chamou a atenção para a autonomia dos seres humanos e a ilusão de querer controlá-
los o que, de certa forma, acontece com freqüência nas empresas. Segundo ele, o que de 
melhor as organizações podem oferecer aos profissionais é a oportunidades de eles mesmos 
elevarem seus potenciais. "Não quero desanimá-los, mas tenho que lhes dizer que nenhum RH 
tem o poder de elevar o potencial das pessoas das suas organizações."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jun. 2008, Vida Executiva, p. C11. 


