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Produção espanhola discute a ética das grandes empresas na hora de contratar. 
 
Não bastassem as entrevistas, as provas e as dinâmicas de grupo, os processos de seleção podem 
incluir verdadeiras armadilhas para os candidatos e até embates entre eles. Essa é a discussão do 
filme “O que você faria?” — produção espanhola que no original se chama “El método” e deverá 
ser lançado no Brasil no mês que vem, pela Art Films.  
 
A história da disputa entre sete executivos por uma única vaga numa multinacional acontece em 
Madri. Quando começa, os candidatos já passaram por algumas etapas de seleção e em cada uma 
delas preencheram um formulário quase idêntico, numa estratégia para que caiam em 
contradição. Logo são informados de que serão submetidos a um processo diferente do habitual, o 
chamado método Grönholm.  
 
O grupo é deixado a sós numa sala fechada e, a partir de uma série de testes propostos pela 
empresa via computador, começa a interagir. Sua primeira missão é descobrir quem é o espião da 
empresa infiltrado entre eles — o único funcionário que viram até então foi a secretária. 
Submetidos a um conjunto de provas cada vez mais surrealistas, são os próprios candidatos que 
vão determinar quem fica e quem sai da disputa. Com a única opção de se recusarem e serem 
eliminados do processo.  
 
Assim, sondando e medindo os outros, cuidadosos com os seus próprios passos, participam do 
que seria uma espécie de reality show para uma empresa que os observa, sem se mostrar.  
 
O primeiro constrangimento vem quando a empresa selecionadora exibe, no computador de cada 
um, notícia sobre o passado profissional do candidato Julio. Ele era um alto executivo de uma 
firma e a denunciou ao governo por causa de um projeto que poluiria um rio e destruiria a 
qualidade de vida na área. Os candidatos se sentem obrigados a descartá-lo, já que têm de se 
colocar no lugar da empresa, por falta de fidelidade ao empregador. Mesmo que tenham 
concordado com a postura do oponente. 
 
São sete personalidades bem diferentes, mas, da jovem segura de si ao senhor machista, no 
começo todos acreditam ter o controle total sobre seu comportamento e suas emoções. Porém, os 
jogos os colocam diante de várias situações-limite e, sabendo que estão sendo constantemente 
observados, chegam a um nível de tensão insuportável. 
 
Os sentimentos são postos de lado pelo objetivo “maior”: o de conquistar a vaga. Quem já 
participou de processos de seleção encontrará no filme exemplos bem perto da realidade, destaca 
o diretor, Marcelo Piñeyro: 
 
— Eu e Mateo Gil (roteirista, junto com Piñeyro) ouvimos muitos relatos de executivos. Se estas 
provas parecem cruéis, digo que são todas reais. E olha que nós ainda descartamos várias outras 
que eram muito fortes para se colocar num filme — conta o diretor. 
 
— É uma visão trágica, mas bastante ilustrativa dos processos seletivos que são conduzidos por 
algumas companhias, e também dos profissionais, que muitas vezes deixam de lado seus valores 
por uma oportunidade no mercado de trabalho — analisa a psicóloga e consultora de RH Ana 
Cristina Garcez.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 mar. 2006, Boa Chance, p. 3. 
 


