
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Isso não significa simplesmente contratar alguém de 
quem você gosta e ter esperança de que ele desempenhe bem 
a função. O objetivo deve ser analisar a personalidade do 
candidato e introduzir o empregado em potencial à cultura 
da empresa, para que ambos tomem a decisão certa. 

Alguns anos atrás, tivemos uma pessoa em alto cargo 
executivo, porém, que não se encaixava nessa vaga. Ela 
foi contratada depois de um longo e complexo processo de 
entrevistas, mas, como nenhum processo é perfeito, não 
percebemos algumas pistas-chaves sobre cultura. Alguns 
meses depois de ter sido contratada, ela começou a criar caos 
na empresa, tomando decisões sem buscar informações ou 
sem um consenso e, assim, colocou a cultura da companhia 
em risco. Fizemos algumas sessões de coaching com ela, 
as quais não funcionaram. Então, decidimos demiti-la. 
Quando o fizemos, foi como se uma sombra fosse embora 
da empresa, mas esperamos muito para agir. 

Por isso, aqui estão dez dicas para que você não 
cometa o mesmo erro e contrate sempre de acordo com 
a cultura da empresa: 

1. Faça com que o processo de contratação seja difícil, 
para que a gestão seja fácil. Ao contratar, o objetivo 
nunca deve ser preencher rapidamente uma vaga. Tenha 
paciência e contrate a pessoa certa para o que procura. 

2. Procure primeiro um funcionário interno. Como 
esses indivíduos já fazem parte da empresa, as chances 
de que eles se encaixem na cultura são maiores. 

3. Peça que os candidatos ao emprego passem por várias 
entrevistas. Essas entrevistas devem incluir o gerente 
responsável por contratações, representantes do RH c 
colegas em cargos abaixo e acima da posição do candi
dato. Ao juntar todas essas perspectivas da organização, 
você conseguirá decidir melhor. 

4. Assegure-se de que os entrevistadores façam perguntas 
relacionadas à cultura da empresa. Essas são geralmente 
questões baseadas em atitudes e em comportamentos. 

5. Peça aos candidatos que façam testes de personali
dade, mas mantenha suas expectativas. Mas mantenha 
suas expectativas com os pés no chão. Não há um teste 
ideal que mostra se alguém se encaixa ou não naquilo 
que você procura. 

6. Comunique a importância da cultura e dos valores da 
empresa. Assegure-se de que os candidatos entendam como 
esses elementos são importantes nas decisões de contratação 
e demissão. Assim, mesmo que não sejam contratados, eles 
podem indicar outros candidatos viáveis. 

7. Recompense funcionários que indicarem possíveis 
candidatos. Crie um programa de reconhecimento para 
empregados que vivem os valores da empresa e a apoiam 
sugerindo bons nomes. 

8. Ofereça coaching. Algumas pessoas podem mudar 
seu comportamento com algumas seções. 

9. Tenha um programa anual de revisão de cultura. 
Esses programas permitem que a alta direção determine 
quais pessoas na organização têm problemas em se en
caixar nessa cultura e quais funcionários simplesmente 
apresentam dificuldade com determinado processo ou 
com algumas pessoas. Você também pode identificar os 
campeões de cultura que podem servir como mentores. 
Na hora de avaliar a performance de cada funcionário, 
mantenha isso em mente: 20 a 50% de uma avaliação 
deve ser referente a quanto uma pessoa se encaixa na 
cultura da empresa. 

10. Não demore a apertar o gatilho. Se um funcionário se 
coloca constantemente fora das fronteiras da cultura da 
empresa, deixe-o ir trabalhar em outro lugar. Contratar 
o funcionário errado prejudica o ambiente e dificulta 
para que as metas sejam atingidas, mas mantê-lo torna 
a situação ainda pior. 

Sempre defendo que se contrate o coração, e não 
a cabeça. Esse princípio é verdadeiro - seja para uma 
empresa com dois, seja para uma com dois mil funcio
nários. Posso ensinar habilidades para as pessoas. Em 
alguns casos isso é difícil, mas é possível. Mas, quando se 
trata de cultura, ou as pessoas se encaixam ou não, e ter 
pessoas encaixadas é uma das chaves para o sucesso. 
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Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 8, n. 86, p. 22-23, fev. 2012. 




