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INTERNACIONAL

O yuan recuperou nas últimas 
semanas quase todas as perdas 
em relação ao dólar resgistradas 
no ano. A alta da moeda chinesa 
foi atribuida ao enfraquecimento 
do dolar e à forte demanda pela 
moeda no mercado local. Ontem, 
o yuan fechou em 6,30 por dólar, 
seu mais alto nível desde abril. 
A alta torna produtos chines de 
exportação mais caros em dólar, 
beneficiando assim concorrentes 
de outros países.

A Li & Fung, empresa de Hong 
Kong que serve de agente de com-
pras para varejistas, informou 
ontem que a americana Wal-Mart 
alterou seu contrato com ela, mas 
disse que o relacionamento entre 
ambas continua “forte”. Pessoas 
próximas das duas empresas têm 
dito que o grosso do contrato foi 
cancelado. A Li & Fung afirmou 
que a mudança no contrato vai 
lhe permitir oferecer serviços 
de design, desenvolvimento e 
distribuição para a Wal-Mart na 
América Latina.

A China continua dando sinais 
de enfraquecimento de sua 
atividade manufatureira em 
setembro. Estudo preliminar do 
Índice de gerentes de compra 
do HSBC, importante indicador 
da atividade industrial do país, 
aponta para 47,8 no fechamento 
do mês, um pequeno aumento 
em relação aos 47,6 de agosto, 
mas bem abaixo do índice de 50 
que define crescimento.

A Basf, da Alemanha, fechou 
acordo para comprar, por US$ 1 
bilhão, a fabricante americana 
de insumos agrícolas Becker 
Underwood. 

O iPhone 5, nova versão do 
famoso smartphone da Apple, 
começa a ser vendido hoje em 
nove países e, como já se espe-
rava, multidões começaram a 
se formar ontem nas portas das 
lojas da empresa americana de 
eletrônicos. A Apple informou 
ter recebido mais de 2 milhões 
de encomendas no primeiro dia 
de pedidos, sexta-feira passada.  

A Exxon Mobil, petrolífera 
americana, fechou acordo para 
comprar ativos de produção 
de petróleo de xisto nos EUA 
da Denbury Resources por US$ 
1,6 bilhão. A previsão é que os 
ativos adquiridos produzam 
15.000 barris de óleo equiva-
lente por dia neste semestre. 
A Exxon está pagando com 
dinheiro e com participações e 
dois outros campos de petróleo.

A News Corp., empresa ame-
ricana de comunicações dona 
do WSJ, está planejando dar a 
James Murdoch, filho do pre-
sidente do conselho, Rupert 
Murdoch, a direção da divisão 
que inclui os canais de TV Fox, 
disseram pessoas a par da situ-
ação. Hoje, James é vice-diretor 
operacional da News Corp. Ele 
dirigia a divisão de jornais britâ-
nicos do grupo, que está sendo 
investigada por supostas práti-
cas irregulares de reportagem.
 
A GM deve comprar as opera-
ções na América Latina e Europa 
da financeira Ally Financial, 
segundo duas pessoas a par da 
situação. A compra permitiria à 
montadora americana dobrar os 
ativos de seu braço de financia-
mento, a GM Financial.

REGIONAL

A Barrick Gold, mineradora 
canadense e maior produtora 
mundial de ouro, informou 
ter suspendido por um dia as 
operações na mina Pierina, no 
Peru, depois de um conflito 
entre moradores locais e a polí-
tica que deixou um morto. Os 
moradores protestavam contra 
a mineração nos Andes, uma 
atividade que os manifestantes 
temem que esgotará os recursos 
hídricos da região.

A Colômbia teve alta de 4,9% no 
PIB no segundo trimestre em 
comparação com um ano atrás, 
a maior desde o fim de 2011, 
informou a agência oficial de 
estatísticas. O crescimento eco-
nômico foi impulsionado pelo 
setor de construção, que com-
pensou um enfraquecimento na 
atividade de mineração.

A Argentina teve alta de 0,7% na 
atividade industrial em agosto, 
informou a agência nacional 
de estatísticas. Na comparação 
com um ano antes, houve uma 
contração de 0,8%. Os números 
indicam que a queda de produ-
ção no primeiro semestre pode 
ter chegado ao fim.

O México teve alta de 2,6% nas 
vendas do varejo em julho, com-
parado com o mesmo mês de 
2011, informou a agência oficial 
de estatísticas. Em relação ao mês 
anterior, as vendas caíram 1,4%. 

O Brasil vai aumentar em 1,9% o 
esmagamento de cana-de-açúcar 
este ano, previu a associação 
setorial Unica — que, contudo, 
reduziu em 1,2% sua previsão 
para produção de açúcar, para 
32,7 milhões de toneladas.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Joseph Walker
The Wall Street Journal

Antigamente, quando busca-
va trabalhadores para preen-
cher vagas em seus call-centers, 
a Xerox Corp. prestava muita 
atenção a candidatos que já 
tinham desempenhado a fun-
ção antes. Até que um programa 
de computador disse à empresa 
americana de copiadoras e de 
serviços que experiência não 
importa.

Esse mesmo programa disse 
que o que pesa de verdade em 
um bom atendente de call-
center — um atendente que 
não pede as contas antes de a 
empresa recuperar os US$ 5.000 
investidos no treinamento — é a 
personalidade. Dados mostram 
que o tipo criativo tende a ficar 
pelos seis meses necessários. 
Pessoas mais inquisitivas nor-
malmente saem.

“Tínhamos uma série de supo-
sições que não se sustentavam”, 
disse Connie Harvey, diretora de 
operações da área de serviços 
comerciais da Xerox.

Depois de um teste de seis 
meses que derrubou em um 
quinto a rotatividade de pessoal, 
a Xerox agora deixa todo o pro-
cesso de seleção para seus call-
centers — que empregam 48.700 
pessoas — a cargo de um software 
que orienta candidatos a escolher 
entre enunciados como “Faço 
mais perguntas do que a maioria 
das pessoas” e “Os outros tendem 
a confiar no que digo”.

Em mais e mais empresas, 
o diretor de contratação é um 
algoritmo. E os fatores que con-
sidera são distintos de tudo o 
que um candidato estava habi-
tuado a esperar. Vagas antiga-
mente preenchidas com base 
no currículo e em entrevistas 
com a pessoa agora dependem 
de testes de personalidade e 
análise de dados, pois a empre-
sa quer mais do que um palpite 
de que o trabalhador vai dar 
conta do recado. Sob pressão 
para derrubar custos e turbi-
nar a produtividade, a empre-
sa tenta prever o mais mínimo 
desfecho: se um candidato 
vai abandonar o barco cedo 
demais após contratado, se vai 
entrar com o pedido de algum 
benefício ou seguro ou se sim-
plesmente vai roubar algo.

Não é de hoje que se usam 
testes de personalidade na con-
tratação. A novidade é a escala. 
Computadores poderosos e pro-
gramas mais sofisticados permi-
tem a avaliação de mais candi-
datos, o acúmulo de mais dados 
e um mergulho mais profundo 
na vida pessoal e nos interesses 
do indivíduo.

Algumas empresas estão com-
putando variáveis   como a ati-
tude da pessoa em relação ao 
consumo de bebidas alcoólicas 
ou a distância entre a casa do 
candidato e o trabalho. O pro-
cesso poderia colocar empresas 
em apuros legais se resultar na 
exclusão de minorias ou defi-
cientes. E ainda que isso não 
ocorra, pode parecer desleal ou 
até sinistro.

“O público fica mais incomo-
dado quando se usam fatores 
extrínsecos ou pessoais”, disse 
Dennis Doverspike, professor de 
psicologia industrial e organiza-
cional da Universidade de Akron, 
no Estado americano de Ohio.

Essas novas ferramentas de 
contratação são parte de uma 
campanha maior para coletar e 
analisar dados de trabalhadores. 
No mundo todo, o gasto com o 
chamado software de gestão 
de talentos subiu para US$ 3,8 
bilhões em 2011, 15% a mais do 
que em 2010, segundo a firma 
de pesquisas Gartner.

Grandes empresas de tec-
nologia estão se preparando 
como podem para atender esse 
crescente mercado. No mês pas-
sado, a International Business 
Machines Corp. fez acordo para 
pagar US$ 1,3 bilhão pela Kene-
xa Corp., que analisa dados para 
ajudar empresas a recrutar e 
reter funcionários. Em fevereiro, 
a Oracle Corp. comprou a Taleo 
— dona de um sistema de avalia-

ção de candidatos a empregos 
— por US$ 1,9 bilhão. Já a alemã 
SAP AG comprou, em dezembro, 
a SuccessFactors, especializada 
em avaliação de desempenho, 
recrutamento e remuneração, 
por US$ 3,4 bilhões.

A Xerox está sendo assessora-
da pela Evolv Inc., uma empresa 
de San Francisco que ajuda com-
panhias a contratar e a adminis-
trar trabalhadores em regime 
horário. Ao submeter o candi-
dato a uma bateria de testes e 
monitorar seu rendimento no 
trabalho, a Evolv criou o perfil 
ideal do atendente de call-cen-
ter. De acordo com os dados, a 
pessoa mora perto do trabalho, 
tem um meio confiável de loco-
moção e usa uma ou mais redes 
sociais — mas não mais que qua-
tro. Em geral, não é muito ques-
tionadora, mas é criativa.

Todo candidato a uma vaga 
preenche um questionário de 30 
minutos que detecta traços de 
personalidade e testa a pessoa 
em situações que podem surgir 
no trabalho. Em seguida, o pro-
grama solta uma classificação: 
vermelho para baixo potencial, 
amarelo para potencial médio 
ou verde para alto potencial. A 
Xerox até aceita um ou outro 
amarelo se achar que pode trei-
nar a pessoa. Mas, basicamente, 
contrata verdes.

Embora contratar seja uma 
atividade crucial em empre-
sas, métodos convencionais 
são extremamente desprovidos 
de rigor, dizem especialistas. 
Dependendo de quem decide, 
o que leva alguém a ser contra-
tado pode variar enormemente: 
desempenho acadêmico, expe-
riência de trabalho, aparência. 
Gerentes que apostam no ins-
tinto podem até acertar de vez 
em quando, mas seu faro em 
geral de pouco serve para pre-
ver como alguém vai se sair no 
posto. Empresas que pregam 
a abordagem estatística à con-
tratação se dizem capazes de 
melhorar os resultados ao redu-
zir a influência de preconceitos 
de gerentes.

Laszlo Bock, vice-presidente 
sênior da Google Inc. e conse-
lheiro da Evolv, disse que o sof-
tware vai suplementar, se não 
suplantar, muitas das decisões 
pessoais há muito tomadas na 
base do instinto e da intuição. 
“A primeira área a que empre-
sas como a Evolv estão se dedi-
cando é avaliar candidatos no 
ato da contratação, mas com o 
tempo podem passar a ajudar 

empresas a decidir quem pro-
mover, por exemplo”, disse. “Até 
nas melhores empresas ainda há 
muito chute”.

Não são só grandes empresas 
que estão recorrendo a software 
para contratar pessoal nos Esta-
dos Unidos. A Richfield Manage-
ment LLC, empresa de coleta de 
lixo de Flint, no Estado de Michi-
gan, tem um quadro de 200 cole-
tores de lixo e queria um jeito de 
eliminar candidatos com maior 
risco de se ferir no trabalho e de 
manipular o sistema de remune-
ração da empresa.

Há cerca de um ano e meio, 
a Richfield resolveu provar um 
teste na internet criado por uma 
pequena empresa chamada 
Exemplar Research Group. Quem 
faz o teste precisa dizer até que 
ponta concorda ou discorda de 
enunciados como “Quando tra-
balho para uma empresa, tenho 
orgulho em fazer com que seja 
o mais rentável possível” e “Meu 
único interesse é saber se o tra-
balho me dará uma boa recom-
pensa financeira”.

A meta é avaliar a estabili-
dade emocional do candida-
to, sua ética de trabalho e sua 
atitude em relação a drogas e 
álcool. Quem se sai mal no teste 
é considerado forte candidato 
a ficar incapacitado para o tra-
balho mais à frente. Segundo a 
Richfield, o volume de pedidos 
de benefícios por incapacitação 
caiu 68% desde a adoção do teste. 
Agora, a empresa exige que todo 
gerente use o instrumento para 
eliminar candidatos inadequa-
dos. “Se a pessoa vai mal no teste, 
não abrimos uma exceção para 
ela”, disse o gerente-geral Fred 
Vezzetti.

A contratação com base em 
dados pode trazer riscos legais 
para a empresa. Práticas que 
filtrem, ainda que involun-
tariamente, candidatos mais 
velhos ou de minorias podem 
ser ilegais à luz da legislação 
americana de igualdade de 
oportunidades de trabalho. Se 
uma prática de contratação for 
acusada nos tribunais de discri-
minatória, a empresa precisa 
provar que os critérios que está 
usando são capazes de prever o 
sucesso no cargo.

Matthew Camardella, sócio 
da firma de direito trabalhista 
Jackson Lewis LLP especializado 
em determinar se uma empresa 
está respeitando as leis de igual-
dade de oportunidades nos EUA, 
diz que um número crescente de 
empresas está pedindo para que 

ele avalie novos programas de 
avaliação via computador.

Quanto maior o volume de 
dados, maior pode ser o risco 
de infração, pois cresce o núme-
ro de relações estatísticas que 
poderiam, sem querer, descar-
tar grupos protegidos por lei, 
explicou. Mas essas mesmas 
relações poderiam tornar mais 
fácil, para a empresa, provar 
que os fatores sendo medidos 
são relevantes para a vaga que 
se busca preencher.

A Evolv reluta em explorar 
certas relações que descobre por 
medo de violar leis de igualdade 
de oportunidades de empre-
go. Embora tenha descoberto 
que atendentes de call-centers 
que vivem longe do trabalho 
são mais inclinados a deixar o 
emprego, a empresa não com-
puta essa informação na avalia-
ção nos EUA, pois poderia aca-
bar sendo associada a raça.

Mas a Kenexa, que aplicou tes-
tes a 30 milhões de candidatos 
no ano passado para milhares 
de clientes, descobriu que uma 
longa distância a ser percorrida 
até o o trabalho aumenta o risco 
de um trabalhador de call-center 
ou fast-food pedir demissão. A 
candidatos a esse tipo de vaga, 
pede que escolham alternativas 
como “menos de dez minutos” e 
“mais de 45 minutos” para des-
crever o trajeto. Quanto mais 
longo o trajeto, menor sua reco-
mendação do candidato para 
esse tipo de vaga, diz Jeff Week-
ley, que supervisiona a avaliação.

Outra pergunta que o candi-
dato pode ter de responder é 
há quanto tempo está no atual 
endereço e quantas vezes já se 
mudou. Quem muda com mais 
frequência “têm uma proba-
bilidade maior de sair”, disse 
Weekley.

Outra empresa americana, a 
varejista Bon-Ton Stores Inc., 
contratou a Kenexa em 2009 
para avaliar candidatos remu-
nerados por hora para vagas em 
suas lojas e centros de distribui-
ção. A ideia era eliminar can-
didatos que mostrassem uma 
tendência a roubar ou a faltar ao 
trabalho por questão de saúde, 
disse Denise Domian, diretora 
de recursos humanos da empre-
sa. O questionário da Kenexa, 
que dura cerca de 40 minutos, 
faz perguntas que o software 
avalia para detectar a honesti-
dade. “Quem estiver tentando 
burlar o sistema vai se dar mal”, 
disse Domian.

(Colaborou Emily Glazer.)

Softwares ajudam empresas 
a acertar nas contrataçãoes

O PROBLEMA OS DADOS DIZEM

O operador de cassino Caesars quer
saber quanto pagar para bom
empregados para evitar que
saltem do barco.

Salário

A empresa de copiadoras e serviços
Xerox constata que muitos empregados
de call-center se demitem tão logo
são treinados.

Saídas rápidas

A empresa de tratamento de lixo 
Richfield Management quer identificar
candidatos mais propensos a se ferir no 
trabalho e ficar mais tempo de licença.

Licença de saúde

Aumentar o salário do empregado
para metade do que seus pares
recebem é tão eficiente quanto
pagar 10% a mais que a metade.

Generosidade não compensa

A experiência do candidato faz
pouca diferença nesse quesito, mas
um caráter inquisitivo, constatado em
testes, pode ser negativo.

Ignore o currículo

Teste a atitude de candidatos em
relação a álcool e drogas com
questões tipo: ‘Nos últimos 4 anos eu
não dirigi depois de ter bebido’.

Atenção ao álcool

Xerox usa programas de computares para selecionar candidatos a suas 48.700 vagas de call-centers

HEATHER AINSWORTH PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Christoph Rauwald
 The Wall Street Journal

A crise econômica mundial 
está afetando duas fabricantes 
alemãs de automóveis de luxo, 
com a Daimler AG tendo alerta-
do ontem que sua divisão Merce-
des-Benz não atingirá a meta de 
lucro no ano e a Porsche tendo 
anunciado na quarta-feria que 
se prepara para uma demanda 
mais fraca no ano que vem.

A Daimler, dona da terceira 
maior marca de veículos de luxo 
do mundo em termos de vendas, 
culpou a concorrência cada vez 
mais acirrada na China e a queda 
da demanda na Europa pelo 
recuo que se avizinha.

Até aqui, as grandes vítimas 
da crise econômica na Europa 
tinham sido montadoras mais 
populares como Opel, braço 
europeu da americana Gene-
ral Motors Co., PSA Peugeot 
Citroën SA e Fiat SpA. Os carros 
que elas fabricam atraem um 
consumidor menos gastador e 
geram o grosso do faturamento 
na Europa, onde a crise da dívi-
da soberana na zona do euro 

derrubou a demanda de carros 
zero.

Este ano, a Mercedes-Benz vem 
perdendo para rivais na China 
basicamente por causa da sus-
pensão da produção devido a 
uma alteração no modelo Classe 
B e a problemas internos em sua 
rede de concessionárias locais. 
Por outro lado, a própria Mer-
cedes-Benz e outras marcas de 
luxo bateram novos recordes de 
venda nos oito primeiros meses 
do ano devido ao aquecimento 
da demanda na Ásia e nos Esta-
dos Unidos.

O alerta dado pela Daimler é 
mais um sinal do cenário cada 
vez mais difícil na China, onde 
certas montadoras já derruba-
ram preços para atrair compra-
dores em meio à queda no ritmo 
de crescimento da economia. 

Quarta-feira, Matthias Muel-
ler, diretor-presidente da Pors-
che, marca de carros esportivos 
da Volkswagen AG, disse que a 
montadora de Stuttgart está se 
preparando para uma demanda 
em 2013 menor do que a inicial-
mente prevista.

(Colaborou Christina Zander.)

Daimler indica que luxo 
está perdendo força

THE WALL STREET JOURNAL
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 set. 2012, Empresas, p. B11.




