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Na hora de contratar alguém, nosso cérebro costuma funcionar de maneira tão primitiva como 
o de um macaco. A primeira impressão é levada tão a sério que aspectos mais importantes da 
competência profissional são deixados de lado. Também como os símios, nos sentimos 
extremamente revoltados quando recebemos uma recompensa menor que um colega pela 
realização de um mesmo serviço. 
 
Com análises divertidas sobre o comportamento humano nas organizações, o headhunter 
argentino Claudio Fernández-Araóz é hoje um dos palestrantes mais requisitados na área de 
gestão de recursos humanos. Consultor sênior da empresa de seleção de executivos Egon 
Zehnder, formado no prestigiado MBA da Universidade de Stanford, ele é autor do livro 
"Grandes Decisões Sobre Pessoas". A obra já foi traduzida para 15 idiomas e teve mais de 100 
mil cópias vendidas em apenas dois anos.  
 
Fernández-Aráoz participa na próxima segunda-feira de mais uma edição da ExpoManagement, 
em São Paulo. Antes de embarcar para o Brasil, ele concedeu uma entrevista exclusiva, por 
telefone, ao Valor. A seguir os principais trechos dela:  
 
Valor: Por que é tão difícil contratar as pessoas certas? 
 
Cláudio Fernández-Aráoz: A primeira razão é porque temos um cérebro velho para este 
trabalho. Ele não é muito diferente do cérebro de um macaco. Há dois mil anos, corríamos 
atrás de animais. Nossa única decisão era instintiva: vou comer esta coisa porque se não ela 
vai me comer. O problema é que quando tomamos decisões sobre pessoas não podemos agir 
de uma forma tão básica, se gostamos ou não de alguém. É preciso fazer uma análise mais 
elaborada, saber quais competências são exigidas para o cargo. Nosso cérebro nos sabota com 
um tipo de avaliação apenas psicológica. Você é tentado a se cercar de pessoas parecidas, mas 
os melhores times são aqueles que reúnem pessoas com habilidades complementares. Nós nos 
deixamos levar pelas primeira impressão que é muito superficial. Escolhemos alguém pelo jeito 
como ela ou ele se veste, se comunica e isso não está necessariamente relacionado com uma 
alta performance no trabalho. A segunda razão é que o nosso ensino é muito antigo. Os 
executivos não aprendem nada sobre como tomar decisões sobre pessoas, mesmo esta sendo 
a habilidade mais importante para um administrador. 
 
Valor: É possível aprender a escolher melhor na escola? 
 
Fernández-Aráoz: Claro que sim. As pessoas acreditam que trata-se de uma arte, do 
resultado da intuição, do frio na barriga. Mas isso é um mito. É uma disciplina que deve ser 
aprendida. Quando você é um administrador nada é mais importante para o sucesso da sua 
carreira do que acertar nessas decisões. Sua performance, sua chance de ser promovido, tudo 
vai depender de quem escolheu para trabalhar com você. Uma boa escolha agrega valor para 
a organização, além de ajuda a formar um mundo melhor onde os bons profissionais ocupam 
posições de maior responsabilidade.  
 
Valor: Como decidir quem deve ser promovido na empresa? 
 
Fernández-Aráoz: A maneira correta de fazer isso é não olhar para o passado. Você pode 
promover a pessoa oferecendo um desafio diferente, mais complexo e a pessoa se sentir mal. 
Escolher quem deve ser promovido não é uma decisão simples. Não dá para ter como base 
apenas a boa performance. Ela pode ter um bom desempenho naquele cargo, mas é preciso 
checar como seria no novo posto. Você precisa agir de maneira sistemática. Estabelecer quais 
serão os desafios gerenciais para a pessoa e as competências necessárias. A orientação 
estratégica? Em que nível? A pessoa vai ter que aplicar ou definir uma estratégia para a sua 
unidade? Ela precisará contribuir para a estratégia global da companhia? Você define a sua 
expectativa e vê se o que a pessoa fez no passado demonstra que ele ou ela tem o nível de 



competência adequado. Você pode checar isso com uma boa entrevista e falando com pessoas 
próximas. 
 
Valor: Com quem deve ser essa conversa dentro da empresa? 
 
Fernández-Aráoz: Se você quiser checar a orientação estratégica é melhor falar com os 
patrões, se quiser saber das habilidades de liderança deve falar com o conselho e com aqueles 
que trabalham para a pessoa. Isso é necessário porque alguns profissionais se comportam de 
maneira muito diferente com os chefes e os subordinados. Elas beijam para cima e chutam 
para baixo. Se você quer checar a capacidade de influenciar os outros então deve falar com 
pares que não possuem a autoridade formal de um chefe.  
 
Valor: O senhor diz que a complexidade do trabalho faz as pessoas crescerem mais rápido, o 
que quer dizer com isso? 
 
Fernández-Aráoz: Nas funções mais simples somos todos parecidos. Mas somos 
extremamente diferentes quando se trata de trabalhos complexos. Um operário acima da 
média, um "top performer", será 40% mais produtivo. No caso de um vendedor de seguros, a 
diferença entre o mais talentoso e os outros é de 240% . Um programador de computador 
excepcional tem uma produtividade 1400% superior. Quando se trata de CEOs, a questão é 
ainda mais importante pela complexidade do posto e também porque ele terá uma grande 
responsabilidade sobre a empresa. O executivo pode fazer ela desmoronar ou se valorizar. 
 
Valor: As companhias ainda têm dificuldade para avaliar as competências mais "softs" ou 
emocionais na hora de contratar um CEO? 
 
Fernández-Aráoz: Sim e para posições seniores as habilidades "soft" são as mais 
importantes. As pessoas são contratadas por sua experiência, pelo background acadêmico e 
acabam sendo demitidas pela maneira como se comportam e se relacionam. Líderes precisam 
saber trabalhar com o time, colaborar, buscar consenso nas resoluções, influenciar com 
integridade. Tudo isso está relacionado com a sua inteligência emocional. Ela é a chave para o 
sucesso no topo. É muito difícil medir essas habilidades porque nos achamos melhores do que 
na verdade somos. Até quando tentamos ser totalmente honestos numa entrevista, o que é 
raro, estamos projetando uma imagem de nós mesmos melhor do que a real. As pessoas não 
enxergam o quanto são boas e são particularmente cegas em relação às suas habilidades 
"soft". Por isso, é muito importante buscar referências com colegas, ver como os outros vêem 
a pessoa. Elas conseguirão dar uma visão mais independente sobre o profissional.  
 
Valor: Pequenos erros na gestão de pessoas podem comprometer a carreira do próprio líder?  
 
Fernández-Aráoz: Uma vez tomada uma decisão errada sobre pessoas é muito difícil 
emocionalmente voltar atrás. Primeiro, porque você se sente mal pela pessoa. Segundo, 
porque demitir alguém que você contratou significa reconhecer que cometeu um erro. É bom 
que isso seja feito logo porque é melhor para a pessoa e pode evitar um grande fracasso ou 
escândalo. O que temos que tentar é não errar para não termos que consertar depois. 
 
Valor: É possível criar fidelidade e confiança? Como conquistar o coração de seus 
colaboradores? 
 
Fernández-Aráoz: As pessoas não deixam as empresas por causa dos chefes ruins ou pela 
falta de um projeto desafiador. Um dos maiores atributos de um grande líder é a credibilidade. 
Ele inspira confiança porque existe consistência entre o que ele fala e faz. Liderança tem mais 
a ver com ser do que com fazer. Os melhores comandantes combinam um grande 
comprometimento com a causa, a companhia, as pessoas e uma personalidade forte. Mesmo 
assim, são humildes. Algumas pessoas acreditam que para ser um líder é preciso carisma. Eu 
acho que ele ajuda, mas existem líderes tímidos, introvertidos e muito consistentes. As 
pessoas o seguem porque acreditam nele. Isto é algo que não dá para fingir. Todos percebem 
quando alguém não é genuíno. Eu acredito que mais essencial do que ter carisma é ter 
orientação estratégica. 



 
Valor: Por que o senhor costuma dizer que mais importante de como você paga é quem você 
paga?  
 
Fernández-Aráoz: A remuneração tem que ser razoável porque temos um instinto até animal 
quando se trata de recompensa. Queremos ser compensados de uma forma proporcional ao 
nosso esforço e performance. Isso foi testado com macacos. Foi feito um teste onde dois deles 
executavam o mesmo trabalho e quando alguém recebia um tratamento diferenciado na hora 
do pagamento, o outro ficava tão ofendido que não participava mais da experiência. Eles 
tinham que levar pedras aos cientistas em troca de comida. Quando eram recompensados de 
forma injusta, ficavam tão frustrados que paravam de cooperar e até atiravam as pedras. A 
recompensa tem que ter sempre um senso de justiça. 
 
Valor: O senhor acredita que a motivação vem do salário? 
 
Fernández-Aráoz: Não acredito nisso. Depois de um certo nível, as melhores pessoas não 
são aquelas primariamente motivadas pelo salário. Elas são motivadas porque são 
comprometidas com a missão da organização, com o desafio, seja em um "start up" ou 
durante o "turnaround" de uma companhia com problemas. Existe uma coisa que é a 
motivação interna, a paixão pelo que você faz. Claro que se a empresa pagar mal você vai 
embora. A motivação externa e os bônus também são importantes. Mas não são o principal. 
 
Valor: É possível motivar com dinheiro o comportamento certo nas pessoas erradas ou vice-
versa? 
 
Fernández-Aráoz: As pessoas erradas trabalharão para elas mesmas e não para a 
organização. Por isso, você teve tantos problemas em Wall Street. Eu estou convencido de que 
a maior parte das pessoas não eram certas ali. Acredito que eles tinham a experiência, o lado 
"hard", mas não tinham o "soft", do ponto de vista da inteligência emocional. Se você tem 
isso, possui características importantes como a integridade e o autocontrole. Eles deviam ter 
se controlado para não assumir riscos excessivos. Quando existe um sistema de compensação 
tão agressivo e as pessoas erradas nos cargos você tem uma combinação explosiva. Os "top 
performers" nos bancos devem fazer muito dinheiro, em qualquer corporação também porque 
o valor que eles devolvem para a sociedade em termos de crescimento econômico, de 
investimento e de criação de emprego é alto. Eu não sou contra pagar bem para atrair os 
melhores talentos, mas você tem que ter certeza que eles são as melhores. 
 
Valor: O senhor diz que o dinheiro tem um impacto no cérebro parecido com as drogas, o 
sexo e o jogo. 
 
Fernández-Aráoz: Existem dois tipos de motivação, em duas partes do cérebro. Uma é 
altruísta. Você faz o bem e ajuda sem querer nada em troca. Existe outra que é ativada 
quando você recebe algum tipo de incentivo externo e que funciona de uma forma mais 
egoísta. É a parte do cérebro que se empolga quando você toma drogas ou está no auge da 
atividade sexual. O problema é que as dois lados não não conseguem funcionar ao mesmo 
tempo. Se você colocar muita pressão nos incentivos financeiros pode matar a motivação por 
altruísmo.  
 
Valor: Como colocar esses dois lados para trabalharem juntos? 
 
Fernández-Aráoz: Primeiro, estabeleça um bom salário para atrair as melhores pessoas, mas 
tenha certeza de que elas são mesmo as melhores. Segundo, inclua alguns incentivos que 
previnam erros típicos dos pacotes de remuneração. Crie, por exemplo, compensações 
orientadas para o longo prazo. Evite as stock options onde você ganha quando as coisas vão 
bem e não perde se as coisas vão mal. Elas promovem o risco. Terceiro, estabeleça incentivos 
que incluam comportamentos colaborativos e não individuais. Se eu sou compensado de forma 
individual, não compartilho, crio menos valor para a organização. Lembre-se de incentivar a 
colaboração ao invés da competição entre colegas.  
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