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O marketing de relacionamento vive um momento de inquestionável valorização, que combina 
maior aceitação por parte das empresas usuárias, volume mais significativo de ações e uma 
migração estimulante de verbas da propaganda tradicional. Acompanhando o aumento nos 
investimentos, cresce a demanda por profissionais especializados, que não consegue ser 
acompanhada pela oferta de bons profissionais. Na medida em que estes fluxos se 
desequilibram, a caça a bons e experimentados talentos lembra a dança das cadeiras, onde a 
meta é tomar o lugar do seu vizinho. Tem um rombo em seu organograma? É provável que 
você termine por tirar um funcionário empregado em um concorrente, fornecedor ou parceiro. 
Até que alguém tire um seu.   
 
Não é difícil identificar algumas das causas deste racionamento de mão-de-obra. Em primeiro 
lugar, este é um ramo de atividade muito novo. Contam-se nos dedos da mão os exemplos de 
fornecedores e usuários que atuavam com marketing direto há vinte anos atrás. O uso 
consistente de bancos de dados em marketing é ainda mais recente, impulsionado pela busca 
de maior produtividade em marketing e pela queda dos custos de hardware e software. Com 
isto, há pouca troca de experiências e são poucos os gerentes com vivência para transmitir 
conhecimento. Segundo, a competição por talentos está evidentemente acirrada. Bancos, 
empresas de cartões de crédito, seguradoras, editoras, empresas de aviação e supermercados, 
estão todos em busca de melhores processos para adquirir e manter clientes. São empresas 
grandes, com recursos para investir e com objetivos de curto prazo. A conseqüência é 
garimpar talentos onde eles estiverem. Por fim, é necessário reconhecer que o desafio de 
qualificação é complexo. O que se procura, na maioria das vezes, é uma mistura inusitada de 
marketing com habilidades técnicas, uma combinação especial que raramente se mostra em 
um único profissional. Este talento não é adquirido apenas na escola a construção de um 
profissional qualificado requer tempo.   
 
A verdade é que há muito ainda a ser feito no que diz respeito à formação de profissionais, 
mas as soluções ultrapassam os meses, trimestres e anos fiscais com os quais convivemos e 
pelos quais respondemos. No curtíssimo prazo, o sucesso parece estar inevitavelmente ligado 
à capacidade de selecionar os melhores dentre às rarefeitas alternativas de candidatos para 
cada vaga de trabalho (para eles, o momento nunca foi tão positivo).   
 
Três fatores contam em qualquer decisão de recrutamento. O primeiro é a educação formal e a 
experiência, que representa a soma de tudo o que o candidato realizou até aquele momento. O 
segundo é o talento, avaliado pela forma como as pessoas pensam e agem e que determina o 
quão bem elas se sairão no trabalho. E o terceiro é a "química", aquele elemento intangível 
que sugere o quanto o novo profissional irá se adaptar ao seu gerente, à equipe ao seu redor e 
à empresa.   
 
Acredito que a maior parte das contratações mal-sucedidas e posteriores demissões aconteça 
por falta desta "química" entre funcionários e seus gerentes e pares. Não há como ignorar a 
importância deste fator, que se revela "nas entrelinhas", às vezes logo nos primeiros trinta 
segundos de uma entrevista. Costumo abusar de perguntas que afastam o candidato de suas 
respostas "pré-fabricadas", preferindo aquelas que retratam mais a verdadeira personalidade. 
Quais são as preferências por viagens, música, filmes, esporte? Não há certo ou errado nestas 
respostas, mas os pequenos detalhes, como a maneira de falar, os hábitos e a postura, 
indicam como o novo profissional será aceito (ou não) em sua nova "comunidade" de trabalho.   
 
Muitos anos atrás, quando cursava meu mestrado nos Estados Unidos, escutei de um professor 
um conselho que compartilho aqui: "Antes de fechar uma contratação, especialmente para os 
cargos de maior nível hierárquico, sempre marque um jantar incluindo a esposa do candidato. 
É neste momento que os detalhes se revelam."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 ago. 2008, Eu & Carreira, p. D12. 


