
Selecionador deve "caçar" sinais suspeitos  
 
Para o israelense Shaul Abir, consultor em prevenção de riscos, segurança interna começa no 
recrutamento 
 
De acordo com o estudo "A Fraude no Brasil", realizado com mil empresas e publicado em 
2004 pela consultoria KPMG, 69% das companhias brasileiras foram vítimas de fraudes nos 
dois anos que antecederam a pesquisa. Para 74% dos respondentes, ações de má-fé podem 
tornar-se um grande problema na empresa e, na visão de 71% deles, os controles internos 
deficientes são os grandes responsáveis por elas. 
 
Para cortar o mal pela raiz, nos próximos anos, as empresas deverão envolver cada vez mais 
os departamentos de recursos humanos na segurança interna, sobretudo de olho no 
recrutamento. 
 
Essa é a previsão do israelense Shaul Abir, 51, sócio-diretor da Prosets, empresa especializada 
em prevenção de riscos. Graduado em psicologia pela Northeastern Illinois University, Abir, 
que foi comandante e chefe de operações do batalhão de tanques de Israel, conduzirá, no 
próximo dia 24, o workshop "Contratando Funcionários de Confiança", voltado a profissionais 
de RH (www.prosetsbrasil.com.br). 
 
"O objetivo é treinar as pessoas para captarem sinais que, durante o processo de seleção, 
podem indicar que o candidato está mal-intencionado", diz o psicólogo. 
 
Em entrevista por telefone à Folha, Abir antecipa alguns dos temas abordados no workshop. 
(Cássio Aoqui) 
 
Folha - Por que elaborar um workshop sobre contratação de funcionários de confiança? 
 
Shaul Abir - O objetivo de tentar encontrar um indicador de que algo possa estar errado é 
antigo. No início, tratava-se apenas de estratégias sobre metas de segurança e de terrorismo.  
 
Atualmente, no entanto, não faltam casos envolvendo profissionais com más intenções que 
destruíram a firma. Por exemplo, menciono o caso da Enron, nos Estados Unidos. No Brasil, há 
o do Banco Santos. 
 
Do ponto de vista da companhia, ela tem razão em se proteger de pessoas mal-intencionadas.  
 
Mas também é uma proteção aos empregados. É só pensar nos milhares - ou milhões, no caso 
do Brasil - de pessoas que são honestas e só querem sustentar suas famílias. Poucos mal-
intencionados destroem a empresa e essa maioria perde o emprego. 
 
Folha - O que são os sinais suspeitos que os recrutadores devem saber identificar? 
 
Abir - A idéia de sinais suspeitos significa que o profissional que lida com o processo de 
recrutamento deve estar atento a indícios no currículo, nas referências ou na entrevista de que 
algo pode estar errado com o candidato. É saber quando acender a luz amarela do semáforo e 
então verificar se a desconfiança procede ou não. 
 
Folha - O sr. pode dar exemplos? 
 
Abir - No currículo, é importante verificar se o candidato descreveu todo o histórico 
profissional. Por exemplo, se menciona que trabalhou numa empresa de 2002 a 2003 e seu 
próximo trabalho já é no período de 2005, fica no ar: o que ele fez em 2004? Talvez seja um 
sinal suspeito indicando que é preciso checar se ele simplesmente se esqueceu ou se pretende 
esconder algo, um trabalho em que teve um péssimo desempenho. 
 



Outro exemplo é o de quem trabalha por curtos períodos de tempo em cada empresa. Isso não 
é normal. Talvez haja uma boa razão, como a empresa ter ido à falência. Mas ele 
simplesmente pode não ser bom na sua área. 
 
Folha - Alguns analistas em recursos humanos enfatizam que não têm tempo de checar todos 
esses detalhes, uma vez que recebem centenas de currículos diariamente. O que fazer nessa 
situação? 
 
Abir - Há muita desculpa por causa de falta de tempo. Mas penso que vale a pena realizar o 
recrutamento num ritmo mais lento, checar o currículo, procurar os sinais suspeitos. Se a 
empresa quer minimizar os riscos de uma pessoa mal-intencionada ser selecionada, deve fazer 
isso. Caso contrário, corre risco desnecessário. 
 
Folha - E quais são os sinais em outras etapas da seleção? 
 
Abir - É preciso estar atento a contradições entre as recomendações, quando um aponta 
qualidades, e outro, defeitos sobre a mesma situação. E analisar contradições entre o currículo 
e as referências ou entre elas e o que é dito na entrevista. Em relação à entrevista, é possível 
identificar sinais como a falta de conhecimento do profissional sobre a área em que atua. Um 
analista de sistemas, por exemplo, deve saber dizer o nome de três executivos importantes de 
sua área. Deve ainda mencionar detalhes técnicos de sua atuação. 
 
A linguagem corporal é outro indicativo. Se o candidato mostra-se excessivamente nervoso, 
não há contato visual e sua muito, pode não estar dizendo a verdade. 
 
Folha - Atualmente, é muito comum a checagem de informações no site de relacionamento 
Orkut. O sr. aprova essa ferramenta? 
 
Abir - Há instrumentos melhores para avaliar o candidato. As ferramentas de internet são 
razoáveis para fazer entrevistas virtuais. Mas não podem nunca substituir o processo 
tradicional de checagem de informações. 
 
Folha - Como não perder talentos potenciais por desconfiar de sinais suspeitos que podem ser 
inválidos? 
 
Abir - Se há candidatos suficientes para cada posição, então não vale a pena correr o risco.  
 
Mas o profissional de RH se depara, muitas vezes, com a situação de ter de escolher entre 
uma opção ruim e outra muito ruim. Nesse caso, deve-se escolher aquele que apresenta 
menos sinais suspeitos. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 7 maio 2006, Empregos, p. 6. 


