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Comportamento pode contar mais do que a técnica 
 
O que as empresas buscam em um profissional para que ele seja considerado ideal para o cargo? 
A dúvida é comum entre profissionais no momento de candidatar-se a uma vaga. A resposta, no 
entanto, não é tão simples. O profissional ideal não existe, segundo empresas e consultores. Até 
mesmo características consideradas essenciais como empreendedorismo podem não estar de 
acordo com certos cargos. Uma vertente é certa: qualificações técnicas não são o bastante para 
conquistar o emprego. Nunca o comportamento do profissional, como capacidade de adaptar-se a 
mudanças no próprio cargo, foram tão valorizados como são hoje em dia. 
 
O diretor de RH da Apolo Tubos, Wilson Cordeiro, diz não ter dúvidas de que perfil ideal é um 
mito. "É difícil encontrar o profissional completo. Alguém que reúna todas as qualidades e 
habilidades que procuramos e que tenha conhecimento real do funcionamento da empresa", 
reconhece. E revela. "Esse é um tema que está sempre em discussão nas organizações", 
comenta. 
 
O presidente da BrasilPrev, Eduardo Bom Ângelo, concorda. Ele lembra que existe hoje uma 
diversidade muito grande de perfis para que um possa ser considerado o ideal. "O mercado atual 
está bastante diversificado", destaca. Fazendo uma analogia com o futebol, Bom Ângelo diz que 
as organizações devem pensar perfis para todas as áreas. "Não se pode privilegiar o artilheiro em 
detrimento da equipe, composta por defesa, meio-campo e ataque", compara.  
 
A busca pelo profissional empreendedor é um dos mitos quando o assunto é identificar o 
funcionário ideal. Para especialistas em RH, antes de anunciarem o desejo em ter alguém com 
esse perfil, as empresas devem avaliar o que realmente poderão oferecer aos novos funcionários. 
Eles lamentam que são poucas as organizações que adotam esse discurso e, de fato, oferecem 
algo em troca.  
 
O analista de sistemas, Wagner Fajardo, sabe bem o que isso quer dizer. "Quando fui contratado, 
prometeram liberdade no trabalho e crescimento na empresa. Mas percebi que acumulava 
inúmeras funções distantes daquilo que pretendia", lembra.  
 
A Chemtech é uma empresa especializada em tecnologia para a indústria química. Por esse 
motivo, o diretor geral da companhia, Luiz Eduardo Rubião, explica que boa parte do corpo de 
funcionários provém de cursos de engenharia. "Todos devem ter uma boa base de formação e 
serem competentes naquilo que fazem", diz.  
 
- Porém, é imprescindível que saibam trabalhar em equipe. Não adianta contarmos com uma 
pessoa sensacional se ela não sabe compartilhar as tarefas com seus colegas de trabalho. O 
quesito comportamental também é decisivo em nossas escolhas - afirma. 
 
Algumas empresas, contudo, enfrentam dificuldades até para encontrar profissionais 
especializados. É o caso da Zanzini Móveis, composta por 200 funcionários. A seleção de novos 
nomes esbarra em um fator geográfico: a empresa está localizada em Dois Córregos, cidade do 
interior paulista com 25 mil habitantes e a 270 km de São Paulo. "Temos um sério problema de 
mão-de-obra", reconhece o coordenador de sistemas de gestão, Paulo Fernando Grael. 
 
O administrador de empresas, Guilherme Bandini, diz ter ficado frustrado ao verificar que as 
condições de trabalho oferecidas no momento da seleção, para uma empresa de material 
esportivo, não eram as mesmas quando fora contratado. "Consegui atender a 100% das 
exigências", lembra. Porém, bastaram três meses para ele se dar conta de que havia feito a 
escolha errada. "Meu coordenador não me dava liberdade para criar.  



Tinha escala para cumprir. Às vezes, terminava minhas tarefas às 16h e não podia fazer mais 
nada", conta. Logo, ele pediria demissão. 
 
É praxe em processos de recrutamento e seleção a empresa exigir espírito empreendedor de seus 
futuros funcionários. De tão comum, o termo tem sido usado de maneira indiscriminada, sem 
qualquer propriedade. "Muitas adotam esse discurso vazio, até mesmo na seleção de estagiários", 
lamenta o presidente da BrasilPrev, Eduardo Bom Ângelo. "É um absurdo", protesta. 
 
Autor do livro Empreendedor Corporativo - A Nova Postura de Quem Faz a Diferença (Editora 
Negócios, R$ 37,20, 256 páginas), Bom Ângelo explica que a busca de empresas por pessoas com 
tino empreendedor deve-se à quebra da rigidez das relações de trabalho e à necessidade de 
manter-se competitiva no mercado. Por empreeendedor, ele entende quem tem paixão pelo que 
faz, auto-estima equilibrada, criatividade e paciência para atingir resultados. 
 
Bandini reconhece que a empresa que o contratara oferecia boa estrutura de trabalho. "Tinha fax, 
telefone e sistema integrado de gestão, tudo em minha mesa", lembra. Mas ele ressalta que essas 
facilidades tecnológicas de nada adiantaram. "A pessoa a quem eu deveria me reportar já tinha 
20 anos de experiência. Talvez tenha se sentido ameaçada. Cheguei a pedir mais liberdade para 
fazer as coisas, mas não fui atendido", lamenta. 
 
Na Chemtech, por exemplo, o diretor geral Luiz Eduardo Rubião afirma que a própria composição 
da empresa oferece mais liberdade para os profissionais. "Há setores que lembram uma 
microempresa trabalhando dentro de outra empresa. Assim, trabalham em projetos que eles 
mesmos idealizaram", diz. "A estrutura é bastante flexível", emenda.  
 
Bom Ângelo, no entanto, ressalta que não são raras as vezes em que o profissional é estimulado a 
empreender sem uma estrutura adequada de trabalho. "O ambiente deve ser favorável, deve 
facilitar a inovação, a criação", destaca.  
 
Wilson Cordeiro, diretor de RH da Apolo Tubos, chama atenção para a responsabilidade do 
empregado. 
 
- O empreendedor corporativo nunca deve perder a visão de empresa. Esse é um perfil desejado - 
afirma. 
 
Perfil moldado dentro de casa 
 
Ainda que o perfil ideal não exista, algumas ações têm se mostrado eficazes para, pelo menos, 
reduzir o espaço entre o que as organizações procuram e as ofertas do mercado. O diretor geral 
da Chemtech, Luiz Eduardo Rubião, aponta os programas de estágio como a principal arma para 
trazer para a empresa os melhores profissionais. 
 
- Posso dizer que o processo de recrutamento de novos funcionários falhou poucas vezes nessa 
tarefa. Investimos em programas de estágio justamente para evitar problemas futuros. Tem sido 
cada vez mais comum a entrada de estagiários que, com o tempo, acabam se incorporando ao 
quadro de funcionários da empresa - afirma. 
 
O consultor em RH, Vicente Graceffi, vê com bons olhos essa estratégia. "A lógica prega o homem 
certo para a posição certa. Como isso é muito difícil de acontecer, investir cedo nos talentos da 
empresa é uma boa opção", afirma. Ex-diretor de RH da Unysis, ele também aponta outro êxito 
dos programas de estágio. "As primeiras camadas da organização são preenchidas com bons 
profissionais", completa. 
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