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Personalidades diferentes no mesmo grupo fazem bem à empresa 
 
Montar a equipe ideal é o primeiro passo para obter bons resultados. Por isso, o gestor deve estar 
atento ao definir que tipo de colaborador deve fazer parte do grupo. Inicialmente, é preciso 
avaliar as necessidades do setor e saber quais os objetivos a serem alcançados.  
 
O ideal, segundo consultores, é que as equipes tenham pessoas com perfis diferentes, mas todos 
devem estar em conformidade com a filosofia da empresa. Na hora da decisão, o departamento 
de Recursos Humanos - através do qual é feita a avaliação das características pessoais e 
profissionais dos candidatos - tem um papel fundamental.  
 
Consultora de Recursos Humanos da Manager, Pérola Lucent afirma que é uma tendência as 
empresas contratarem pessoas com perfis distintos para uma mesma equipe. Ela acredita ser 
necessária a presença de três qualidades básicas nos colaboradores de um grupo: a liderança, a 
pró-atividade e a capacidade de operacionalizar.  
 
 "Uma pessoa com perfil de líder impulsiona os demais, toma a dianteira, mas não se sentiria bem 
tendo que realizar sempre a mesma tarefa. Já o funcionário operacional é o contrário. Os pró-
ativos têm iniciativa, são participativos e contribuem para o desenvolvimento do grupo", 
descreve. 
 
O diretor geral de imóveis da administradora de condomínios APSA- Rio, Jean Carvalho, diz que, 
para montar a equipe de atendimento, atualmente com 65 pessoas, contratar profissionais com 
características diferentes é condição básica.  
 
"Precisamos de colaboradores com perfis diversos, de maneira que todos os tipos de clientes 
sejam atendidos satisfatoriamente", completa ele, acrescentando que, para um cliente muito 
tranqüilo, o ideal é um atendente mais acelerado, caso contrário a conversa pode se arrastar por 
muito tempo. Para um cliente muito ativo, é preciso um atendente que o desacelere, que seja 
mais calmo. 
 
Conhecimento técnico não pode ser esquecido  
Na APSA, ao selecionar a equipe, leva-se em consideração o conhecimento técnico e a formação 
escolar, mas é no comportamento que está o diferencial. "Na parte de apresentação e 
comportamento, avaliamos quem é mais calmo ou mais agitado. 
 
 A partir daí, avaliamos em que equipe a pessoa deve trabalhar, de acordo com o perfil de cliente 
de uma determinada região. Em Copacabana, onde há mais idosos, temos atendentes mais 
calmos. Na Barra, onde os clientes são mais jovens e se comunicam por e- mail, colocamos os 
mais dinâmicos", comenta Jean, lembrando que a APSA- Rio possui agências em diversos bairros 
do Rio de Janeiro.  
 
A diretora de RH da Leader, Susy Gouveia, também acredita que a variedade é fundamental para 
o sucesso da empresa. "O grupo tem que ter uma pessoa empreendedora, uma criativa, uma 
motivadora, uma planejadora", exemplifica ela, lembrando, porém, que é preciso haver 
qualidades comuns a todos, respeitando-se a filosofia da companhia. "Tem que ser comprometido, 
focado nos resultados, que goste de compartilhar com a equipe", comenta a diretora.  
 
Susy explica que a empresa - com uma média de 80 funcionários por loja - tem descrições de 
cargos e perfis para todas as áreas. Os requisitos utilizados nos processos seletivos são 
previamente estabelecidos pelos gerentes e diretores, em conjunto com o RH. Um item comum a 
todas as equipes é a valorização de personalidades distintas. "Acreditamos muito nessa linha.  



A diversidade é rica, gera uma visão mais sistêmica. Com uma equipe multifuncional, os produtos 
ficam mais adequados aos consumidores", reforça. 
 
Dinamismo combina mais com o trabalho no varejo  
A agência de publicidade e propaganda Artplan, com 110 funcionários no Rio e em São Paulo, 
também segue a linha da diversidade de perfis para a montagem das equipes.  
 
Segundo o diretor de atendime nto, Guilherme Juliani, as personalidades diferentes são 
importantes, já que os clientes também são diferentes. "Uma pessoa mais dinâmica, com uma 
agilidade maior, é ideal para lidar com clientes do varejo. Já uma pessoa planejadora pode ficar 
encarregada do desenvolvimento de produtos, por exemplo", diz Juliani.  
 
Mesmo valorizando os perfis diferentes, a Artplan espera que todos os colaboradores sejam pró-
ativos e comprometidos. "Dentro da equipe deve haver bom relacionamento. As personalidades 
podem ser diferentes, mas o respeito entre as pessoas é fundamental. Na nossa área, só não 
pode ser muito tímido", conclui o diretor de atendimento. 
 
Na contramão da tendência do mercado, o diretor comercial da Atântica - distribuidora de bebidas 
da Ambev em São Paulo -, Mario Perez, acredita que a diferença de perfis não é levada em 
consideração na hora de contratar.  
 
Comandando uma equipe de 156 pessoas, entre vendedores, gerentes, supervisores e 
repositores, ele afirma que a padronização rígida dos procedimentos permite que qualquer pessoa 
possa realizar as tarefas, independente do perfil pessoal. A empresa, no entanto, procura 
contratar vendedores com 20 grau completo, carteira de motorista e que morem perto do 
trabalho. 
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