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O vice-presidente de recursos humanos da Rhodia para América Latina, Osni de Lima, tem 
uma posição estratégica em aberto. O processo seletivo mal começou e o executivo já foi 
informado pela empresa de recrutamento que a busca levará, no mínimo, três meses até ser 
finalizada. Embora uma pesquisa levantada recentemente pela consultoria Robert Half afirme 
que os processos de seleção do Brasil são os mais rápidos do mundo, há quem olhe com 
ressalva a pressa na hora de se preencher uma posição. 
 
Para Lima, não é tarefa rápida nem simples escolher executivos para ocupar as posições dos 
três primeiros níveis da companhia. "Várias são as etapas que compõem um processo de 
recrutamento e isso leva tempo", diz. Além disso, o VP da Rhodia, fabricante de especialidades 
químicas, afirma que, quando a proposta é oficializada para o melhor dos candidatos, 
surpresas são inevitáveis: corre-se o risco do candidato receber uma contraproposta ou pedir 
prazo de 30 dias para se desligar. "Se isso acontece, voltamos para o segundo do ranking e 
recomeçamos o processo", diz Lima. 
 
O consultor Herbert Steinberg também enxerga com cautela a pressa na condução de 
processos de recrutamento. Para ele, essa euforia reflete o amadorismo do mercado. Ele 
mesmo afirma ter se equivocado quando esteve à frente da área de recursos humanos do 
velho Citibank. "Naquele tempo, eu pensava que sabia tudo sobre seleção de pessoas", diz. 
"Até que participei de uma espécie de treinamento global com todos os executivos de RH do 
banco. Num determinado momento, participamos de uma contratação coletiva".  
 
Segundo o consultor, apenas um executivo estava cara a cara com o candidato e os demais o 
viam através de um vidro e tinham um ponto no ouvido para escutar suas respostas. A 
metodologia usada para avaliar o candidato era a mesma e o que impressionou foi o resultado. 
"Cada diretor teve uma impressão diferente. Percebi que não sabia nada de gente", diz. 
 
Hoje, Steinberg aplica o conhecimento adquirido, pontuado pelo rigor dos detalhes, em suas 
passagens por várias companhias como o Santander e McDonald's. Na hora de levar alguém 
para a sua empresa, a Mesa, especializada em governança corporativa, portanto, ele não se 
preocupa com tempo. 
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