
A arte de selecionar antes de contratar

Quaisquer que sejam os objetivos
oudesafios de uma empresa, o ca-
minho do sucesso começa pela
contratação: pessoas certas nos lu-
gares certos – como já lembrava
o velho Taylor – fazem a diferen-
ça. Ao longo da história, a ques-
tão de escolher as pessoas para os
cargos sempre foi um problema
desafiador. Segundo artigo publi-
cado na Harvard Business Re-
view, o primeiro esforço de sele-
ção científica de pessoas ocorreu
em 207 A.C., na dinastia Han, na
China, quando se elaborou uma
longa e detalhada descrição de
cargo para funcionários públicos.
Apesar desse esforço meritório,
poucas contratações realmente se
mostraram bem-sucedidas. Do fi-
nal do século XIX para cá, quan-
do as empresas foram paulatina-
mente tomando a forma que têm
hoje, consolidou-se a percepção
de que a seleção é fator chave de
sucesso e desenvolveram-se mé-
todos para aprimorá-la.

Muitos executivos, entretanto,
ainda não percebem a importân-
cia da boa contratação e acabam
adotando modos de selecionar
que comprometem o clima, a pro-
dutividade e a competitividade de
suas empresas.

SELEÇÃO
Algumas empresas não fazem se-
leção – apenas recrutam pessoas
para os cargos. Ou fazem uma se-
leção baseada em preferências e
impressões, quando não em pater-
nalismo ou apadrinhamento.
Com isso, sérios males advêm pa-
ra a empresa, para a área e para o
próprio profissional. Vejamos:
Problemas para a empresa – Os

erros de contratação custam caro.
Além dos custos diretos e imedia-
tamente perceptíveis, decorrentes
da dispensa ou saída prematura
de um profissional, há outros que
são invisíveis, se for um cargo
executivo: tempo gasto na integra-
ção e treinamento muitas vezes
feito com o presidente ou direto-
res da empresa, salários e benefí-
cios recebidos, custo do retraba-
lhopara novo processode recruta-
mento e seleção e ainda expectati-
vas frustradas de resultados. A
pessoa inadequada para o cargo é
improdutiva e atrapalha as de-
mais. Eventualmente entra em
conflitos ou ocasiona conflitos de
terceiros, emperrando os proces-
sosde trabalho. Tomadecisões er-
radas, deixando de aproveitar de-
vidamente as oportunidades.

Também há problemas a longo
prazo: mesmo sendo a pessoa er-
rada, um profissional eventual-
mente desenvolve alianças e ima-
gem adequadas, obtendo um jul-
gamento favorável que permite
permanência no cargo. Dá para
imaginar oque são dez anos de so-
brevivência de alguém que opera
a apenas 60% da eficiência que o
cargo demandaria?

Problemas para a área – A pró-
pria direção da área torna-se me-

nos eficiente quando alguém com
menor adequação passa a ocupar
um cargo na estrutura. Interações
problemáticas, desvios de deci-
são, informações imperfeitas –
eis alguns dos males. Também a
dinâmica do trabalho na equipe
pode sofrer: sobrecarga para al-
guns, decepção e desapontamen-
to de colegas, mudança nas re-
gras do jogo – da cooperação ati-
va para a competição velada, por
exemplo.

Problemas para o profissional
–A ilusão de sustentar um empre-
go, mesmo percebendo-se menos
capaz para ele, atrapalha a carrei-
ra demuita gente. A pessoa perce-
be que poderia ter um rendimento
bem maior em outra posição,
mas, seja em decorrência do me-
do, seja em decorrência do como-
dismo, vai ficando. Com isso, per-
de a grande oportunidade de dar o
máximo de si em benefício de si
mesma. Ademais, com freqüên-
cia ela tem uma carga de estresse
maior do que teria, e paga por is-
so, conscientemente ou não.

EFICIENCIA
A seleção eficiente tem de evitar,
em primeiro lugar, os vieses pes-
soais, as preferências, os apadri-
nhamentos que causam prejuízo a

todos, incluindo os selecionados.
A partir desse bom começo, vem
a necessidade de ter um volume
adequado de candidatos, uma ba-
seboa para escolher apessoa mais
adequada para a empresa, que po-
de não ser uma das que se acham
próximas.Buscam-seentãoosme-
lhores métodos já desenvolvidos e
refinados pela Psicologia para se
chegar à pessoa certa. Ela tem de-
monstrado um comportamento
que será condizente com a cultura
da empresa, a dinâmica da equipe
e o estilo do chefe? Ela se encaixa
no perfil ideal para a atual fase da
empresa? Ela terá a motivação ne-
cessária para um bom desempe-
nho na posição, naquela empresa?
Terá a estabilidade pretendida?
Ela vai se adaptar à cultura e aos
valores da empresa?

As empresas ainda continuam
caindo na mesma incoerência que
já era apontada por Robert Owen
no início do século XIX: elas dão
grande atenção para a gestão de
seus recursos materiais e tratam
com certa desatenção a principal
fonte do sucesso – o ser humano.
Por exemplo, se se trata da com-
pra de uma máquina, executivos
se reúnem, vários departamentos
são envolvidos, discute-se tudo
exaustivamente, procura-se acer-
tar na decisão. Se se trata de uma
contratação, nem sempre a mes-
ma atenção se observa. Será que a
máquina é fator estratégico mais
relevante?

Em síntese, todas as pessoas
têm direito a um lugar ao sol e
têm competência para ocupá-lo.
Mas, se ela estiver no lugar certo,
fará muito mais pela sociedade,
pela organização e por si mesma.
Nesse prisma, é injusto e insensa-
to estar no lugar errado – e a em-
presa tem obrigação de ajudar pa-
ra que isso seja evitado.

* Ricardo de Almeida Prado
Xavier, administrador de empre-
sas, é presidente da Manager
Assessoria em Recursos Huma-
nos. e-mail: ricardoxavier@ma-
nager.com.br site: www.mana-
ger.com.br

Inês Migliaccio

●●● COMGÁS - José Carlos Brois-
ler Oliver assumirá a diretoria de
Operações, substituindo a John
Costin.

●●● LUANDRE - Andrea Tenuta foi
promovida a gerente de Negócios.

●●● PRAMER - Alejandro Neri é o
novo gerente de operações.

●●● TURNER INTERNATIONAL -
Daniel Conti, Renata Policicio, Cel-
so Ricardo e Priscila Lima foram
contratados, e Marcos Ramos e
André Furtado, promovidos.

●●● HOSPITAL ALEMÃO
OSWALDO CRUZ - Klaus Her-
mann Behrens é o novo presidente.

●●● IBS - Luiz André Rico Vicente
(Gerdau Açominas) é o novo presi-
dente, e Rinaldo Campos Soares
(Usiminas) vice-presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Siderurgia.

●●● GERDAU AMERISTEEL - O
atual presidente Phillip Casey acu-
mulará a presidência do Conselho
de Administração, em substituição
ao presidente do grupo brasileiro,
Jorge Gerdau Johannpeter, que
continuará como conselheiro. Outra
novidade é a chegada de Mario Lon-
ghi como presidente da diretoria.

●●● AUDI BRASIL - Daniel Buteler
é o novo presidente.

●●● ACHÉ LABORATÓRIOS -
Pablo Alzogaray é o novo diretor
de RH.

●●● GM - Felipe Rovera assumiu a
presidência da GM Argentina.

●●● OMEGA - Rodrigo Scalon é
onovo brand manager no Brasil.

●●● HERBALIFE - Marcelo Zalc-
berg é o novo diretor de operações.

●●● DEL VALLE - Roberta Morelli é
a nova gerente de marketing, e Caro-
lina Santoro, gerente de exportação.

●●● UBRAFE - Alfredo Fróes é o
novo contratado da União Brasilei-
ra dos Promotores de Feiras.

●●● MUDE - José Alfredo Souza
é o novo gerente de videoconferên-
cias.

●●● SHER MARKETING - Cibele
Nardi é a nova gerente de contas.

●●● ARIS TECNOLOGIA - Mar-
cos Monteiro assumiu a divisão de
canais.

●●● CAREER CENTER - Vera Vas-
concellos é a nova consultora.

●●● APS ASSOCIADOS - Adriano
Antonio Marchesi é o novo diretor
de Operações.

●●● DIVEO - Marco Aurélio Souto
Osório é o novo gerente regional, e
Leandro Pinheiro Matos, executi-
vo de contas.

●●● JUNIPER NETWORKS - Hi-
tesh Sheth é o novo vice-presidente
de Soluções e Produtos, e Liam Kie-
ly, vice- presidente de Engenharia .

●●● USIMINAS MECÂNICA - Acá-
cio A Crespo Junior é o novo ge-
rente da unidade de Ipatinga.

C Colaborações podem ser enviadas

para ines@agestado.com.br
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Sólida experiência na área em ambiente
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equipe e liderança.
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