


Processos mudam para
evitar frustrantes erros
de contratação
Por Roberta Líppi

A vaga de coordenador naquela multi-
nacional do setor de alimentos parecia
perfeita. Fernando Antunes estava con-
fiante no seu currículo e no desempenho
nas entrevistas, já que tinha experiência
em empresas do mais alto calibre, além
de uma formação acadêmica de primei-
ra. Aos 27 anos, pós-graduado em gestão
empresarial, bom comunicador e moti-
vado, ele também agregava na lista o in-
glês e o espanhol fluentes. Por atender
a todos os pré-requisitos e surpreender
os entrevistadores, Antunes conseguiu
a almejada posição na companhia. Mas
não demorou muito tempo para que ele
percebesse que o "peixe" que lhe fora
vendido não era bem aquele. A empre-
sa, na verdade, não precisava de alguém
tão experiente - ou com tanto potencial
- para aquela posição. As tarefas eram
técnicas, rotineiras, e os desafios, longe
daqueles imaginados. "Não tive a chan-
ce de entregar os resultados que eu gos-
taria, porque a função e o gestor não me
permitiam oferecer muito além do que
era esperado", conta ele, que resistiu me-
nos de um ano no cargo, quando foi cha-
mado por uma instituição financeira.

Apesar do nome fictício, esta história é
real, recente e reflete um problema que
muitas organizações ainda penam para
resolver: o erro já na porta de entrada,
ou seja, em seus processos de contrata-
ção. Em situações como a descrita, ou a
empresa precisa ajustar seus processos
de contratação para adequar os candi-
datos às suas vagas ou está na hora de
mudar o modelo de gestão de pessoas
para extrair o melhor de seus talentos e
retê-los. "Ainda não estamos dando a de-
vida atenção ao recrutamento de talen-
tos com um índice de qualidade efetivo",
afirma a presidente nacional da Asso-
ciação Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH), Leyla Nascimento. Segundo ela,
as contratações malfeitas estão entre as
grandes responsáveis pela alta rotativi-
dade nas empresas.

EMPRESAS
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A busca desenfreada por talentos
- ou "high potentials", no jargão cor-
porativo - também tem contribuído
para ampliar esse descompasso entre o
perfil dos candidatos e o desenho das
posições a serem preenchidas, afirmam
os especialistas em recursos humanos.
Basta dar uma olhada nas característi-
cas exigidas pelas empresas para basi-
camente todas as posições ofertadas:
capacidade de liderança, planejamen-
to, comunicação, negociação, criativi-
dade, trabalho sob pressão, perfil em-
preendedor, autocontrole, tomada de
decisão, foco no resultado, fluência em
inglês, entre outras. "Nos últimos anos
virou moda contratar 'high potentials'.
Todas as descrições de vagas pediam
esse perfil. Mas hoje muitas empresas
não têm mais espaço para tantos talen-
tos", diz Carlos Eduardo Altona, sócio
da consultoria Exec. "Elas precisam de
'high performers', ou seja, gente com
histórico de entrega de resultados, dis-
posta a ter alto desempenho naquela
função por um tempo razoável e que
não tenha medo de pôr a mão na mas-
sa. Esse é um novo conceito de contra-
tação", completa Altona.

O diretor-executivo de recursos hu-
manos da Suzano Papel e Celulose,
Carlos Alberto Griner, reconhece que
esse desalinhamento nas contratações
existe no meio empresarial. Ele diz que
a Suzano ajustou seu processo para evi-
tar o problema com um novo sistema
de gestão de pessoas, iniciado há um
ano. "Esse modelo cria uma ponte entre
a necessidade do negócio no futuro e o
profissional que está entrando ago
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Carlos Eduardo Altona, da consultoria Exec. companhias precisam de "high performers" sem medo de pôr a mão na massa

ra na empresa", explica. Segundo ele, a
partir de um planejamento estratégico
de longo prazo bem estruturado, a com-
panhia conseguiu aprimorar o sistema
de contratações, de avaliação de desem-
penho individual, de planos de desen-
volvimento e de sucessão. Para garantir
a aplicação prática do modelo, todos os
350 gestores passaram por um extenso
treinamento, sendo que parte dele foi
dedicada exclusivamente à ferramenta
de contratação por competências.

"Se eu concluo, por exemplo, que pre-
ciso de um perfil mais empreendedor
nas posições de vendas porque quero

internacionalizar a empresa dentro
de cinco anos, tenho de olhar para
minha realidade e ver como é o perfil
da minha base atual. Tenho de virar a
chave hoje", afirma Griner. "Neste caso,
não poderia contratar apenas pessoas
iguais aos meus melhores profissio-
nais de vendas atualmente, com perfil
mais comercial e de relacionamento,
pois esta não seria a característica que
a empresa iria precisar quando a nova
estratégia fosse adotada."

A partir desse alinhamento, o exe-
cutivo da Suzano garante que já está
conseguindo ir ao mercado buscar

profissionais com muito mais clareza
e, com isso, a assertividade nos recruta-
mentos aumentou. "É comum contra-
tarmos gente com um potencial mais
'parrudo' do que a vaga que irá ocupar
inicialmente exige. Isso, no entanto, é
planejado e explicado desde o início, já
que a pessoa irá nos ajudar a construir
esse crescimento", completa.

Para a consultora Karin Parodi, sócia
da Career Center, as lideranças de uma
forma geral estão aprendendo a recru-
tar melhor seus profissionais, mas ain-
da há um longo caminho a percorrer.
"As empresas querem tudo e, com isso,



muitas vezes o gestor não consegue
definir direito quais as habilidades e
competências realmente importantes",
explica. Para aprimorar esse item tão
importante - e caro - para as organi-
zações, tudo começa com uma lição de
casa benfeita. A área de recursos huma-
nos tem o papel de apoiar e capacitar os
gestores, porém não se pode esquecer
que é deles a responsabilidade de dese-
nhar o perfil mais adequado para o pre-
sente e para o futuro da organização.
"Os líderes precisam saber entrevistar
bem, analisar atitudes e comportamen-
tos. Isso tem a ver com a maneira que o
profissional entregará resultado", com-
pleta Karin.

Para Leyla, da ABRH, a melhor forma
de diminuir este "gap" entre o que a
empresa efetivamente precisa e o que
ela solicita como pré-requisitos de seus
profissionais é fazer um levantamen-
to das competências necessárias para
cada área demandante de vagas. "O fato
de um departamento da empresa usar
fluentemente um idioma, por exem-
plo, não quer dizer que todas as vagas
naquela organização deverão exigir o
mesmo. Isso cria uma insatisfação nos
funcionários que, ainda recém-admiti-
dos, constatam que estão sendo subuti-
lizados", explica a diretora. De acordo
com ela, os profissionais também estão
muito mais exigentes com o seu cresci-
mento na carreira e o valor agregado
ao seu currículo. Organizações que não
conseguem dar ao seu recrutamento e
seleção um porte altamente estratégi-
co tendem a ter uma imagem ruim no
mercado. "Se queremos ter uma empre-
sa competitiva e com uma boa política

para reter os melhores talentos, preci-
samos cuidar muito bem da forma de
seleção dos candidatos."

Outra postura importante recomen-
dada pelos especialistas na área de pes-
soas é que os gestores devem aprender
a misturar os diferentes perfis nas equi-
pes, mesclando jovens potenciais com
profissionais mais experientes e com
alta capacidade de gerar resultado. "Es-
tamos procurando sempre o equilíbrio.
Você não pode ter somente potenciais
na equipe, senão você vira uma 'empre-
sa do futuro' e não entrega nada", diz o
diretor de gente e gestão Rodrigo Pádua,
da Gafisa, empresa do setor imobiliário.

Com uma equipe jovem, de idade mé-
dia de 28 anos, a Gafisa percebe tanto as
vantagens como as dificuldades de lidar
com talentos. "No mercado, os 'high po-
tenciais' viraram um problema, porque
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já querem ser promovidos antes mesmo
de entregar. Aqui, temos o cuidado de
analisar as pessoas pelo seu potencial,
mas também pelos resultados que tive-
ram naquele ano", explica o executivo.
Pádua afirma que tem notado, nos pro-
cessos de recrutamento externo, que
há muitos jovens profissionais dispo-
níveis com um bom currículo, mas sem
um histórico de entregas consistente.
O consultor Wanderlei Costa Ferreira,
sócio da Terço Grant Thornton, tem
opinião semelhante: "Precisamos sa-
ber quem trabalha melhor, não quem
trabalha mais ou tem mais potencial".
Segundo ele, para atender às necessida-
des da empresa e enfrentar a difícil bus-
ca por talentos, é preciso desenhar va-
gas sob medida. "Temos de especificar
quais habilidades não podemos abrir
mão e quais poderão ser lapidadas pos-
teriormente. É muito difícil acertar o
molde na contratação."

Já Rodrigo Araújo, sócio-diretor da
Korn/Ferry, acredita que o problema
não está nas empresas e nos seus mo-
delos de recrutamento. Para ele, os pro-
fissionais é que ainda não estão prepa-
rados para assumir os novos desafios
do mundo corporativo, e são eles que
devem se ajustar a essa nova realida-
de. "As organizações se tornaram mais
rigorosas nos perfis desejados para
contratação, porque perceberam que o
mercado é muito rápido e cruel. Não dá
para falar em alta performance, cresci-
mento, se a empresa não se questionar
se tem os melhores para jogar esse
jogo", comenta Araújo. "Não há exces-
so de exigências, mas um critério mais
rigoroso e que tende a aumentar." •
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