
Confira o passo a passo na contratação de um líder 

Executivo do RH da Hewitt Associates conta como foi a seleção do novo diretor-geral da 
consultoria no Brasil; processo serve como exemplo para muitas empresas. 

As organizações de sucesso são aquelas que têm líderes que gerenciam pessoas de diferentes 
culturas, talentos e complexidades do mercado. Mas como a cultura da empresa pode 
influenciar o processo de seleção do futuro líder? Muito mais do que se imagina, os aspectos 
culturais permeiam todos os processos das organizações e devem ser levados em consideração 
inclusive no processo de seleção, explica Wendy Humphries, Líder de Recursos Humanos da 
Hewitt Associates na América Latina. 

A troca de presidentes em grandes empresas foi bastante representativa em 2009. Presidentes 
e CEOs foram substituídos em empresas como Ericsson, Sadia, AES Eletropaulo, Morgan 
Stanley, PSA – Peügeot Citroën, entre outras. Segundo a consultoria, o último pico de 
mudanças, registrado em 2005 – quando 129 presidentes e CEOs foram substituídos – pode 
ser superado em breve. Apesar de as empresas continuarem valorizando o time da casa, o 
percentual de presidentes e CEOs vindos de fora de cada saltou em 2009.  

Conforme Humphries, para não cometer erros de contratação, as empresas têm aplicado os 
mais diversos testes que avaliam a adequação cultural dos principais executivos. Escolher as 
pessoas certas nunca é fácil, e a questão torna-se ainda mais crítica quando falamos da 
seleção de um alto executivo que comandará uma operação. "Contratar o candidato ideal é 
sempre trabalho árduo, por isso, muitas vezes é preciso ter cautela para não cair nas 
armadilhas mais comuns e dolorosas, como, por exemplo, ceder ao impulso de contratar 
alguém que parece ser bom demais para ser verdade", afirma o executivo.  

Para que a escolha tenha um final feliz, Humphries conta, passo a passo, como acertar durante 
esta experiência tão complexa. Ela toma como exemplo a seleção do novo diretor-geral da 
consultoria para o Brasil:  

1. Contrate em primeiro lugar com base na “adequação”, e em segundo pelas “qualificações”. 
Nós recrutamos pessoas com base no perfil, no potencial e na adequação cultural, mais do que 
pela qualificação para uma função específica. Com o objetivo de verificar se o candidato possui 
a adequação cultural necessária, tanto para a Hewitt como para o próprio candidato, as nossas 
entrevistas são feitas por vários líderes da organização. No caso do nosso novo diretor-geral 
para o Brasil, Emerson Soma, ele foi entrevistado por 13 dos nossos principais líderes de todo 
o mundo, e todos concordaram que Soma seria uma boa contratação, que se adequaria à 
nossa organização. Outra forma de garantir a adequação de uma pessoa à organização é por 
meio do nosso programa de indicação pelos colaboradores, pelo qual temos tido grande 
sucesso. Os nossos colaboradores entendem a nossa cultura e os nossos valores, e têm 
condições para indicar candidatos que poderão se adequar ao estilo da organização.  

2. Más contratações de executivos acontecem por vários motivos. Nós fazemos com que os 
candidatos sejam entrevistados por um grupo de assessores, cada um deles com a atribuição 
de avaliar um conjunto específico de competências. Depois da entrevista, todos se reúnem 
para discutir os perfis dos candidatos com base na adequação técnica e cultural, e se 
concordamos ou não que o candidato tem potencial para crescer dentro da nossa cultura. Tem 
havido muitas situações em que identificamos pessoas com grande experiência, que não foram 
contratadas porque o estilo de liderança ou de consultoria não era adequado à nossa cultura 
de trabalho em equipe (que é contrária ao estilo individualista), aos nossos valores e ao nosso 
estilo não hierárquico. Temos orgulho do nosso estilo de trabalho colaborativo, do 
fornecimento de resultados de alta qualidade para os clientes, do rigoroso comportamento 
ético e da capacidade de nos divertir com o nosso trabalho.  



3. Você entende que as coisas que fizeram com que os candidatos tivessem sucesso em uma 
organização ou função poderão não os ajudar agora? Certamente! Nós concentramos as 
perguntas feitas durante as entrevistas em torno de indicadores predeterminados de 
desempenho e de eficácia, específicos para a função, de modo que possamos ter uma idéia do 
nível de capacitação, da experiência e de exemplos de sucessos ou de falhas do candidato. 
Uma das coisas que avaliamos é se o candidato tem ou não capacidade para navegar em um 
ambiente matricial globalizado. Descobrir isso poderá ser difícil, mas acreditamos que é 
importante avaliar essa questão durante o processo de entrevistas. Internamente, adotamos a 
mesma abordagem que utilizamos com os nossos clientes, a de Bandwidth Coaching. O 
Bandwidth Coaching baseia-se no fato de que aquilo que garantiu o sucesso dos candidatos 
nos empregos anteriores ou atuais, não necessariamente irá garantir o sucesso delas no 
futuro.  

4. Uma entrevista eficaz exige a análise da capacidade de adaptação do candidato? Sim. Nós 
analisamos o candidato quanto à capacidade de colaboração, integridade, aspiração pela 
excelência, paixão pelo trabalho e ao tratamento dispensado pelo candidato às demais 
pessoas. Uma dos principais atributos que esperamos dos consultores e dos líderes é a 
versatilidade (capacidade para adaptar o próprio estilo de liderança e consultoria às diferentes 
situações individuais).  

5. Quanto mais a sua organização souber sobre os sucessos e falhas de executivos que 
ocuparam cargos de liderança no passado, mais preparada a organização estará para tomar 
decisões importantes relacionadas à seleção? Durante o processo de entrevistas, nos 
concentramos nas experiências do candidato em cargos anteriores e no atual (solução de 
problemas), na identificação da função atual e nas realizações do candidato. Além disso, 
fizemos perguntas de conteúdo comportamental, sobre habilidades e competências críticas, 
que nos ajudaram a entender melhor como o candidato poderá reagir em uma situação na 
qual outro executivo pode ter falhado. Quando os nossos clientes nos pedem para avaliar seus 
futuros líderes, aproveitamos situações similares por meio da utilização de ferramentas de 
avaliação, como: Entrevista de Eventos Comportamentais (Behavioral Event Interview - BEI), 
Inventário de Estilos de Vida (Life Styles Inventory - LSI), e Sistemas de Avaliação Hogan, que 
ajudam a identificar os atributos do candidato relacionados a sucessos e a falhas 
(derrapagens). 
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