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Dono de pequena empresa sorteia vaga de trabalho entre seus clientes. A criatividade empresarial 
não tem limites. Em recente viagem ao Rio Grande do Sul, ouvi a seguinte notícia numa estação 
local de TV: "Pequeno empresário inova sorteando entre seus clientes uma vaga em seu 
estabelecimento comercial. Para cada R$ 30,00 em compras, seus clientes têm direito a uma 
indicação de amigos ou parentes para trabalhar no estabelecimento. O sorteio acontecerá no dia 
30 de novembro e o salário prometido será de R$ 700,00". 
 
O pequeno empresário garante que as vendas dobraram e, diante da receptividade, ele pensa em 
oferecer novas vagas utilizando-se do mesmo criativo e inovador mecanismo. Mas, se a moda 
pegar, haverá uma verdadeira enxurrada de sorteios de vagas pelo País afora. Desse pequeno 
fato real, dois desdobramentos merecem a nossa atenção e reflexão. 
 
De um lado, a iniciativa do pequeno empresário é exemplo de criatividade, elemento essencial 
para o progresso no mundo dos negócios. Criatividade e constante inovação são fatores 
fundamentais de diferenciação e de sobrevivência num mundo cada vez mais competitivo. E ela 
não tem limites. Mas o que mais me chamou a atenção no episódio foi o número de novos clientes 
conquistados e o motivo dessa conquista. 
 
É nessa reflexão que surge o lado negro da história. Esses clientes se apresentaram com o único e 
nobre intuito de indicar filhos, parentes e amigos para uma tão disputada "vaga" no mercado de 
trabalho. É mais um triste indicador da nossa realidade, do nível de desemprego e da falta de 
oportunidades para aqueles que buscam uma fonte digna de renda. Agora, imagine essa "ação 
promocional" em uma cidade como São Paulo, onde o índice de desemprego pode chegar a 20%. 
 
Se isso ocorresse, haveria uma verdadeira revolução nas práticas de recrutamento, já que esse 
modelo não contempla nenhuma avaliação, julgamento sobre perfil, alinhamento ou adesão a 
uma determinada necessidade corporativa. Em outras palavras, uma prática que parece muita 
criativa, mas que na realidade é altamente destrutiva, se for considerada sob a ótica da 
construção de um negócio sólido e de maior perpetuidade. 
 
Não vamos abolir a criatividade dos pequenos, médios e grandes empresários, porque ela é 
saudável no mundo competitivo. Mas é importante conhecermos os limites. Na contratação de um 
funcionário ou de um executivo, deve-se adotar práticas de recrutamento e seleção que 
efetivamente agreguem valor às empresas. Por meio de recrutamento interno ou de uma 
consultoria de recrutamento de executivos, é preciso buscar profissionais que estejam alinhados 
às competências, necessidades e cultura corporativas da qual ele fará parte. 
 
As práticas de recrutamento possibilitam, a partir do pleno entendimento do negócio, identificar 
profissionais que possam preencher lacunas, ajudar no cumprimento de metas, assegurar a 
operacionalização das estratégias e contribuir na expansão e consolidação dos negócios. Afinal, 
será que o sorteado pelo pequeno empresário em novembro suprirá as necessidades do negócio 
ou se adaptará ao novo emprego? 
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