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Vale tudo para
conseguir bons
profissionais no
mercado brasileiro,
até ressuscitar a
velha indicação e
a transformar em
política corporativa.
As empresas
incentivam
recomendações
e os funcionários
se arriscam ao
assumir o papel
de recrutadores

FAZEM HOJE AOS SEUS
FUNCIONÁRIOS. FERNANDA
BRAGA, CONSULTORA
SÊNIOR DE NEGÓCIOS DA
CONVERGYS, RESOLVEU
JOGAR. As regras são claras:
indique alguém para uma vaga

de emprego, se responsabilize
por ele e receba uma
recompensa polpuda em troca.

A receita virou norma no
setor de TI, que precisa
preencher 33 mil vagas até o
final de 2009. Os dados são da
Associação Brasileira das
Empresas de Tecnologia da
Informação c Comunicação
(Brasscom). Para conseguir,
vale deixar os hábitos
tradicionais de lado e apelar
para os funcionários. Na
prática, é o velho QI (Quem

Indica), agora transformado em
política corporativa."

A Convergys, por exemplo,
emprega 220 profissionais, mas
precisa contratar mais 50.
Desses, 30 na área de
consultoria, experientes nas
regras de negócios de setores
como telecomunicações e
bancos. São espécimes cada vez
mais raros, porque disputados,
no aquecido mercado brasileiro.

A vaga que chamou a
atenção de Fernanda era bem
próxima dela; o escolhido seria
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seu chefe. Ele assumiria a linha
de negócios de consultoria c
gestão de relacionamento para a
região latino-americana da
Convergys. Além da experiência
e da capacidade de liderança,
portanto, o candidato precisava
falar espanhol fluentemente.

Outras empresas fazem o
mesmo. A Accenture criou, há
três anos, o programa interno
"Traga seus amigos". Todos
podem, e devem, indicar
profissionais já formados e
estabelecidos no mercado de
trabalho. Quem recomenda um
amigo competente ganha uma
bonificação, paga após três
meses de contrato. Não se trata
apenas de atrair e reter talentos,
mas também de aumentar as
chances de acerto do processo
de seleção.

No caso da Accenture, a
tarefa de contratar é ainda
maior; há, atualmente,
800 vagas abertas. Por isso, ela
conta com os funcionários para
vender a empresa para os
candidatos em potencial.

E a venda se traduz em
dinheiro. A SAP paga um bônus
de R$ 500. Na Convergys, é
ainda melhor: a "Política de
bônus de indicação de candidatos
por funcionários" paga de mil
a RS 3 mil, de acordo com o
nível do candidato. Do total
de 200 funcionários da
Convergys na América Latina,
30% já indicaram algum
candidato e 12 % foram
bonifícados. Mas diretores
envolvidos no processo de

recrutamento e membros do
Recursos Humanos (RH) não
ganham bônus.

Fora dessas categorias,
Fernanda estava livre para fazer
a aposta. Quando soube da vaga
daquele que seria seu chefe,
lembrou de Guillermo Viílafane,
argentino e colega dos tempos
da PricewaterhouseCoopers, na
qual trabalharam de 1998 a
2002. Ela era consultora de
CRM, ele gerente da divisão de
mídia e comunicação. Na
consultoria americana, Viílafane
gerenciou projetos na América
Latina, nos Estados Unidos
e na Europa.

Fernanda estudou bem as
chances. Situação da empresa:
ok. Necessidade da vaga: ok.
Liderança, espanhol fluente e
experiência cm consultoria: ok.
Certa da indicação, conversou
com o antigo chefe, que seria
promovido ao encontrarem a
pessoa certa para substituí-lo.
Ele também deu o ok.

O cuidado de Fernanda não
foi exagerado. Analisar somente
a capacidade do candidato não
resolve; é preciso ter convicção

: de que ele vai se adaptar à
rotina e à cultura da empresa.
E permitido apostar, mas o
risco deve ser pequeno.

A Convergys e as empresas
que usam o QI tratam de se
certificar que os amigos
indicados vão se dar bem na
vaga. Por isso, o bom QI não
garante a vaga; é apenas o
primeiro passo do processo
seletivo. Há, inclusive,
restrições: parentes de
funcionários não são aceitos.
Mas o mais importante é
que o funcionário se torna
co-responsável pelo indicado,
caso a contratação dê certo.
Portanto assumir o papel de
recrutador pode significar
frustaçao para o amigo ou
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reprovação por parte dos
colegas da empresa. Quem joga,
se arrisca. Fernanda tentou
se precaver.

Entre amigos
Quando um funcionário

indica alguém, há uma boa
chance de que ele esteja feliz
com a empresa. Esse é um dos
argumentos dos departamentos
de recursos humanos;
profissional contente chama os
amigos. Mas o melhor efeito de
uma recomendação certeira é
mesmo a satisfação de trabalhar
entre gente de confiança, testada
em outras ocasiões.

Daí pedir para ligar até
mesmo para colegas da época de
faculdade ou do MBA. Algumas
empresas naturalmente acabam
atraindo grandes grupos de
formandos de universidades
especializadas em alguns
setores. Na operadora GVT que
atua principalmente no sul do
País, ha vários ex-estudantes da
Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (CEFET),
PUC-PR e Universidade
Positivo. Todas de Curitiba, sede
da operadora. As indicações já
são a terceira maior fonte de
recrutamento da GVT, depois
de consultorias de RH c da área
de recrutamento do site
corporativo. "Esses ficam
mais tempo", diz Adeildo
Nascimento, diretor de RH
da empresa. "E ainda se sentem
mais satisfeitos".

No empate entre um
profissional indicado e outro
não, Adeildo não tem dúvida:

o colega do funcionário é o
escolhido. Marcelo Júlio Bloss,
25 anos, estudou no curso de
engenharia elétrica da
Universidade Federal
Tecnológica do Paraná.
Disputou e conseguiu a vaga de
técnico de telecomunicações da
GVT. Depois, resgatou da sala
de aula seis colegas para
trabalhar com ele. Hoje, a área
técnica da empresa se tornou
uma pequena sucursal da
universidade. Depois de
reuniões, o grupo almoça junto
ou estica para happy hours.

Portanto trabalhar com
amigos pode ser um alívio.
Melhor ainda se ele for seu
chefe. Fernanda, da Convergys,
lembrou que tinha um bom
relacionamento com Villafane
na PricewaterhouseCoopers e
isso facilitaria, também na
Convergys, o andamento dos
projetos no dia-a-dia.

Com essa idéia em mente,
ligou para o ex-companheiro.
Era final de março deste
ano e Villafane morava no

Paraná, onde trabalhava
para expandir a operação da
empresa da esposa, o Grupo
Mase, que atua em construção
e turismo. Ele nem cogitava
sair do lado dela nem da
filha de dois anos. Fosse
um headhunter, diz o argentino,
a vaga provavelmente
seria recusada.

Fernanda vendeu a
Convergys, a vaga e o desafio,
Villafane concordou em se
candidatar. Com o aval do
amigo, Fernanda preencheu o
formulário da intranet da
empresa. Ao todo,passou por
seis entrevistas; na última,
conversou com o presidente
global da Convergys. Em junho,
Villafane foi contratado.
Agora ele está estruturando a
área de soluções e serviços
de gestão de relacionamento
aos clientes da América Latina
da Convergys. Fernanda
arriscou e acabou ganhando
R$ 3 mil. Mas muito melhor
foi o privilégio de ter escolhido
o próprio chefe.
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