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RH discute a ética na recolocação
Profissionais da área de RH se reuniram na última quarta na ABRH-SP para

discutir a ética na recolocação de pessoas e esboçar um conjunto de orientações para ajudar
quem procura um emprego a não cair nas mãos de consultorias inescrupulosas
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Ocrescimento do número de
denúncias contra consulto-
rias de recolocação não-

idôneas tem ganhado as manchetes
dos jornais, chamado a atenção dos
órgãos de defesa do consumidor e do
Ministério Público e preocupado os
profissionais da área de Recursos
Humanos. Todos sabem que é pre-
ciso alertar as pessoas para que não
se deixem enganar por abordagens

sedutoras e enganosas que prome-
tem e não entregam o emprego dos
sonhos e, acima de tudo, não deixar
de divulgar a existência de empresas
sérias e tradicionais atuando nesse
mercado.

Na última quarta, durante reu-
nião do grupo informal de Recursos
Humanos Diógenes, sempre realiza-
da na sede da ABRH-SP, os profis-
sionais da área começaram a esboçar
um conjunto de ações e orientações
para ajudar aqueles que buscam um
emprego, já fragilizados pela demis-
são, a não caírem nas mãos de
empresas inescrupulosas. A primeira
medida foi a elaboração de uma

relação de orientações (veja quadro
abaixo) que deve ser levada em con-
sideração por qualquer profissional
antes de contratar um serviço de
recolocação.

A elaboração das orientações foi
feita, criteriosamente, durante a dis-
cussão sobre o tema e contou com a
valiosa participação dos mais expe-
rientes profissionais do setor, como
José Augusto Minarelli, presidente

da Lens & Mina-
relli; Simon Fran-
co, presidente
da Simon Franco
& TMP – HH
Group; Rubens
Panelli, diretor
do Grupo Execu-
tives; e Darci
Garçon, coorde-
nador do GERH
– Grupo de Estu-
dos de Recursos
Humanos.

M i n a r e l l i
lembrou que o
assunto interessa
a todos – empre-
sas, profissionais,
consultorias – e
que é preciso não
confundir servi-
ços como o de
outplacement ,
contratado ape-
nas por pessoas
jurídicas para a
busca de uma no-
va colocação para seu executivo de-
mitido, com o de recolocação, con-
tratado por pessoa física e que pode
gerar esse tipo de problema.

Para Simon Franco, as pessoas
precisam ser alertadas para o óbvio e
incentivadas, quando lesadas, a
divulgar sua experiência. “O profis-
sional amadurecido é mais cuida-
doso; minha preocupação maior é
com a pessoa mais inibida, que é

uma ótima cumpridora de ordens e,
portanto, suscetível às pressões
dessas consultorias.” Já Panelli
alertou que esse é um mercado
sério, formado por empresas sérias,
com as exceções que vem sendo
denunciadas, e Garçon falou da
importância da disseminação das
orientações, iniciando a divulgação
pelo Boletim dos Grupos Informais,
produzido pelo GERH.

Até 20 de junho, quem se asso-
ciar à ABRH-SP pode participar da
32ª edição do CONARH 2006 –
Congresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas, economizando R$ 1.200,00
nas inscrições. Os descontos especiais
são um dos principais benefícios ofe-
recidos pela entidade paulista. Por
uma anuidade de apenas R$ 200,00
(pessoa física) e de R$ 550,00 a
R$ 1.100,00 (pessoa jurídica), os
associados, profissional ou empresa,
se inscrevem no maior evento do seg-
mento da América Latina por um
preço bem mais vantajoso.

Programado para o período de 22
a 25 de agosto, no Transamérica
Expo Center (SP), o CONARH
deste ano terá como tema central
Tranformar para Competir. Para o
congresso já estão confirmadas as
presenças do consultor Simon Do-
lan, diretor científico do Instituto de
Estudos Laborais na Esade Business
School (Espanha); do ex-ministro da
Fazenda Rubens Ricupero, atual
diretor da Faculdade de Economia da
Faap (Fundação Armando Álvares
Penteado); e do coordenador do Pro-
grama de Gestão do Conhecimento

da Fundação Instituto de Adminis-
tração da Universidade de São Paulo
(FIA/USP), José Cláudio Terra.

Espaços diferenciados

Outro destaque do evento é a
EXPO ABRH, exposição de produ-
tos, serviços e tecnologias para a
gestão de pessoas, que vem ano a
ano batendo seu recorde de visi-
tantes. Em 2005, foram cerca de 12
mil pessoas. Mais uma vez, a feira
terá espaços diferenciados como a
Arena Social, para apresentação de
projetos sociais de sucesso; Espaço
Mulher, com produtos, serviços e
informações para o público femini-
no; Espaço Digital, que traz as no-
vidades em tecnologia; e Espaço
Cultural, ponto de encontro entre
congressistas, palestrantes e autores
de livros sobre gestão de pessoas

Para se associar à ABRH-SP,
ligue para (11) 55050545.
E para saber mais sobre o
CONARH: www.conarh.com.br,
conarh@conarh.com.br
ou (11) 3951-8883.

Eficiente ferramenta moti-
vacional para o desenvolvimento
de pessoas, que utiliza intensiva-
mente feedbacks e orientações, o
coaching será tema do próximo
Case de Sucesso da ABRH-SP,
evento programado para esta
quarta, dia 21, das 14 às 17 horas,
na sede da entidade.

O vice-presidente do Conselho
Deliberativo da ABRH-SP e presi-
dente da Franquality Consultoria,
Almiro dos Reis Neto, e a consul-
tora da Franquality, Luciana
Marques Pimenta, vão falar do
coaching como estratégia para ala-
vancar negócios, abordando do
conceito de coaching e seus bene-
fícios à análise de como funciona o
processo. Os palestrantes também
irão apresentar as cinco estratégias
do coaching efetivo.

Mais informações e inscrições:
(11) 5505-0545

Eleições gerais da ABRH-SP já têm data marcada: 7 de agosto
Em cumprimento ao Estatuto

vigente da ABRH-SP, o presidente
Walter Sigollo fixou o dia 7 de agos-
to como data da Assembléia Geral
Extraordinária que elegerá a dire-
toria executiva e os Conselhos
Deliberativo e Fiscal para o triênio
2007-2009. As inscrições de chapas
para a diretoria executiva e indi-
viduais para as posições de conse-
lheiros deverão ser efetuadas na
sede da entidade, por  correio ou por
e-mail (anarita@abrhsp.org.br) até

o dia 7 de julho e registradas em li-
vro específico.

As chapas deverão entregar os
currículos de seus candidatos e o
plano de gestão. Serão afixadas na
sede da Associação a listagem dos
associados em condições de votar, os
nomes dos candidatos às eleições e,
quando for o caso, os currículos e o
plano de gestão das chapas. O presi-
dente da diretoria executiva irá
convocar por edital afixado na sede
da ABRH-SP, e publicado na

imprensa local, por circulares ou
outros meios eletrônicos, a data da
Assembléia Geral Extraordinária no
período de 7 a 30 de julho, con-
forme artigo 28º do estatuto. 

Realizada na sede da entidade, a
Assembléia Geral Extraordinária
acontecerá em sessão permanente
no dia 7 de agosto, sendo instalada
e encerrada pelo presidente do
Conselho Deliberativo e acompa-
nhada pela Comissão Eleitoral, que
será responsável pela apuração dos

votos e a promulgação dos eleitos. 
Os candidatos eleitos deverão

assinar o livro de posse na reunião
do atual Conselho Deliberativo, a
ser realizada no dia 11 de dezem-
bro, na sede da ABRH-SP. Na
ocasião, os membros do Conselho
Deliberativo presentes elegerão
seu(a) presidente, seu(a) vice-
presidente e seu(a) secretário(a).
Todos os eleitos assumirão seus car-
gos na primeira quinzena de janeiro
de 2007.

Associe-se à ABRH-SP e inscreva-se
no CONARH com descontos especiais

Coaching:
estratégia
para alavancar
negócios

O evento Transformar para
Competir – Dominando as Fer-
ramentas da Competitividade, se-
minário  promovido pela Fundação
Armando Álvares Penteado (Faap)
em parceria com a ABRH-SP e o
Sistema Nacional ABRH, acontece
no próximo dia 26, das 8h30 às
12h30, na sala anexa do Centro de
Convenções da Faap São Paulo
(Rua Alagoas, 903), na capital
paulista.

Duas palestras serão apresen-
tadas durante o seminário: Brasil:
Um país competitivo?, pelo vice-
diretor da Faap e diretor do MBA da
faculdade, Tharcisio Bierrenbach de
Souza Santos; e O Papel da Empresa
na Educação: Corrida contra o tem-
po, pelo professor dos cursos de pós-
graduação e do MBA Profissional da
Faap, Cláudio Queiroz.

Inscrições: mba.secretaria@faap.br
ou (11) 3662-7291

Transformar para
Competir será
tema de seminário
na Faap

Garçon, Minarelli, Simon Franco e Panelli (da esq. p/ dir.)

Profissionais da área de RH discutiram as orientações

• Procure uma empresa tradicional e séria, com trabalho
comprovado pelo tempo. Se a empresa for jovem, bus-
que referências dos seus executivos. Em ambos os casos,
faça sempre consultas pela internet.
• Não se deixe seduzir ou enganar por sites bem-feitos,
escritórios bem localizados e bem arrumados.
• Nunca pague nada antes, mesmo que haja uma pres-
são da empresa. Por exemplo, se você não pagar agora,
irá perder a vaga. Prefira abrir mão da posição.
• Peça para ler o contrato sem pressa, antes de assiná-
lo. Diga que vai mostrá-lo para um amigo, familiar ou
advogado. Se a empresa não aceitar essa condição, é um

bom indício de que você pode ser enganado.
• Entenda os serviços oferecidos e analise se eles con-
vêm para você antes de assinar o contrato.
• Peça à empresa nomes de usuários de seus serviços,
no mínimo cinco como referência, e ligue para eles.
Essas pessoas podem fazer parte do esquema, por isso
desconfie de respostas programadas ou muito elogiosas.
• Muito cuidado com abordagens sedutoras, principal-
mente de empresas que oferecem uma posição que é a
sua cara. Não existe coincidência total entre o que você
procura e o que o mercado oferece. Essa vaga pode ser
fantasma e ter sido desenhada a partir do seu currículo.

Vagas fantasmas, cobrança por testes psicológicos, pressão desmedida para a assinatura de contratos sob a ameaça
de perda da posição “disponível”. Essas são as principais denúncias contra as consultorias de recolocação
não-idôneas. As dicas abaixo podem ajudar você a não se tornar mais uma vítima:

Orientações para quem procura um serviço de recolocação
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 jun. 2006. Empregos, p. Ce 12. 




