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Cena incomum há alguns anos, a participação de executivos durante o processo de 
recrutamento de profissionais tem se repetido com freqüência nas empresas brasileiras. A 
explicação segue uma lógica simples: já que o contratado trabalhará diretamente em sua 
equipe, é importante participar da seleção para conhecê-lo melhor. Para a contribuição 
funcionar, o executivo deve estar preparado e, acima de tudo, certo do tipo de profissional que 
necessita para a vaga. Segundo especialistas, embora a palavra final seja sempre do gestor, 
uma parceria afinada com o departamento de recursos humanos (RH) normalmente resulta 
numa menor margem de erro nas contratações.  
 
Há três anos, o Banco Santander implantou um modelo em que uma banca de entrevistas faz 
a seleção dos candidatos. Nela, o executivo da área em que a posição está aberta participa 
ativamente. “Hoje, a prática está muito consolidada em toda empresa, principalmente na área 
comercial, com resultados altamente positivos”, revela Helena Camacho, gerente executiva de 
acompanhamento de carreiras do Banco Santander.  
 
Decisão 
 
Segundo Helena, o recrutamento dos candidatos é compartilhado, mas a decisão final é 
sempre do gestor. “Até porque será ele quem trabalhará diretamente com a pessoa”, 
argumenta. Ainda assim, para ela, o executivo deve ter em mente que o RH é um parceiro na 
seleção. “Durante o recrutamento, avaliamos o lado comportamental do candidato, enquanto o 
gestor analisa o lado técnico, numa troca de experiências e informações rica para todos”, 
afirma.  
 
Para contribuir positivamente, no entanto, o executivo deve estar preparado e, acima de tudo, 
certo do que realmente precisa para a posição. “Do contrário, atrapalha mais do que contribui. 
Já conheci muitos gestores que não definiam muito bem o perfil do candidato, o que 
normalmente resulta em contratações mal feitas”, afirma Elisângela Nunes, coordenadora de 
RH da empresa desenvolvedora de softwares Crivo.  
 
Fernando Dias, da consultoria Career Center, acredita que a participação mais ativa dos 
executivos diminui a chance de equívocos. “Mais de uma pessoa analisando proporciona uma 
avaliação mais precisa do candidato e em acordo com as necessidades da empresa”.  
 
A Crivo viveu isso de perto. Segundo o gerente comercial da empresa, Daniel Turini, a partir 
do momento em que os gestores passaram a trabalhar lado-a-lado com o RH durante os 
recrutamentos, a margem de erro nas contratações diminuiu bastante. “¿s vezes, o RH não 
consegue avaliar bem os critérios técnicos do candidato, enquanto nós não formamos uma 
opinião muito clara sobre o comportamento do entrevistado. Antes, havia muito problema 
durante o período de experiência, com muitas trocas de recém-contratados”, revela.  
 
Mais acostumado a estar do outro lado dos processos seletivos, o executivo deve ter 
consciência de que não pode se comportar como nos tempos de entrevistado. Segundo 
Roberto Britto, da consultoria Robert Half, especializada em recrutamento de executivos, o 
primeiro passo para uma seleção acertada é definir bem o perfil da candidato. “É importante 
listar com precisão as competências exigidas para a vaga”, afirma. Depois, garante Britto, é 
preciso estudar bem o currículo da pessoa.  
 
Fernando Dias acredita que o gestor deve deixar o entrevistado se expressar. “Já vi muito 
executivo falar mais do que o candidato. É claro que ele conduz a entrevista, mas o 
entrevistado deve contar tudo sobre ele”.  
 
Segundo Dias, perguntar sobre experiências profissionais anteriores é um bom caminho para 
conduzir a entrevista. “É interessante provocar o candidato para extrair dele suas experiências. 
Ao revelar situações de trabalho concretas, o candidato mostra se tem jogo-de-cintura, 



iniciativa e se, de fato, ama o que faz. A partir disso, percebe-se mais fácil se ele tem as 
competências necessárias”, acredita.  
 
 

 
 
 

 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21, 22 e 23 nov. 2008, Seudinheiro, p. B-
18. 

Na Entrevista  
 
TRACE previamente um perfil claro das competências que a vaga aberta requer  
 
TRABALHE em equipe com o departamento de recursos humanos  
 
ESTUDE bem o currículo do candidato  
 
DEIXE o candidato falar durante a entrevista  
 
PERGUNTE sobre realizações, fatos e situações de trabalho anteriores do candidato  
 
EVITE perguntas para respostas sim e não  
 
FOQUE as perguntas nas competências que considera fundamental 

Indicação ainda é boa fonte de contratação 
Vinicius Medeiros  
 
Embora o trabalho conjunto entre gestores e departamento de recursos humanos (RH) seja 
eficiente para aumentar a margem de acerto nas contratações, a velha e boa indicação 
continua bastante utilizada pelas empresas. Para especialistas, no entanto, boas referências 
não podem representar privilégio: o candidato deve passar por processo seletivo, com 
avaliação do RH.  
 
Fernando Dias, da consultoria Career Center, diz que o gestor não pode descartar a 
avaliação do RH. “Boas referências sempre ajudam, pois servem para nortear a avaliação. 
No entanto, de nada adianta se o entrevistado não confirmar tudo o que foi dito sobre ele 
durante a seleção. Por isso, deve haver troca de informações entre o executivo e o RH”, 
argumenta.  
 
“Temos um índice de quase 100% de acerto com os indicados, mas eles recebem a mesma 
atenção dos demais candidatos”, afirmaDaniel Turini, gerente comercial da Crivo. 


