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Não basta mais ser bom no que faz ou conhecer quem lhe indique para conquistar 
determinadas posições. Muito mais do que as competências profissionais, os departamento de 
recursos humanos (RH) e consultorias de recrutamento dão peso decisivo ao perfil do 
candidato e, principalmente, se este se enquadra nos valores da organização durante os 
processos seletivos. Ampla, AmBev, Brasil Brokers e Bematech, entre outras, são algumas das 
empresas que colocam seus valores acima das qualidades dos executivos, o que ajuda a 
reduzir consideravelmente a margem de turnover.  
 
Embora não seja um procedimento novo, a valorização e adequação do perfil do candidato aos 
valores da empresa ganhou mais impulso no mercado a partir da metade da década, quando 
se tornou uma prática comum entre as empresas. Tornou-se fundamental para as 
organizações, portanto, ter bem em mente o que necessita para vaga, além de deixar claro as 
características comportamentais que valoriza.  
 
"Buscar no mercado o melhor profissional é um erro que muitas empresas comentem. Deve-se 
encontrar, na verdade, quem é o mais adequado para a vaga. Se a organização não sabe o 
que procura, a chance de errar na contratação é enorme", diz Maurício Seixo, superintendente 
de RH da Brasil Brokers. "A cultura da empresa conta decisivamente nas seleções atualmente. 
O grande segredo do recrutamento é achar o executivo correto para a vaga certa", completa 
Fábio Saad, gerente da Divisão de Mercado Financeiro da Robert Half.  
 
Desde 2006 no cargo de diretor de Relações Institucionais da Ampla, André Moragas foi 
contratado a partir desta premissa. Segundo Moragas, até 2003 a concessionária de energia 
fluminense dava valor apenas às competências técnicas. “A evidência comportamental é, hoje, 
uma questão decisiva para a escolha de novos profissionais na Ampla. É claro que avaliamos 
sua capacidade e currículo, mas ver se ele se encaixa em nossos valores é muito mais 
importante. Do que adianta ter um profissional competente, mas desestimulado?", questiona.  
 
O processo seletivo da Ampla é atualmente composto por várias entrevistas. "O profissional 
conversa com o diretor da área em que vai atuar e um responsável da área de RH, além do 
presidente. O processo é válido para diversas posições, até mesmo de analistas. Como ocupo 
um cargo estratégico, também fui entrevistado pelo Grupo Endesa, controladora da Ampla, na 
Espanha", revela.  
 
Modelo 
 
Com 1,4 mil funcionários espalhados por escritórios no Brasil e no exterior, a Bematech, 
especializada em equipamentos para automação comercial, utiliza este modelo de seleção para 
todas as contratações, mesmo em casos de executivos estrangeiros.  
 
"As diferenças culturais dificultam escolha, mas temos como premissa nossa cultura 
empresarial. De fato, transmiti-los à profissionais na China e Taiwan, que tem valores 
completamente diferentes, é complicado, mas usamos os executivos brasileiros nessa 
integração", revela Catarina Guerra, gerente de RH da Bematech. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19, 20 e 21 jun. 2009, Seudinheiro, p. B-
16.   


