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               A equipe de trabalho de uma empresa se
não é o item fundamental na elaboração do
projeto, é, sem dúvidas, um dos mais importantes.
Porém, o que observamos diariamente com
conhecimento de causa é um grande sofrimento
por parte dos empresários tanto na ocasião da
contratação como na relação diária de trabalho. A
coisa fica ainda mais tensa quando esse desgaste
caminha para uma rescisão de contrato. 

Vamos conversar um pouco sobre isso?
 
          É impossível falar de contratação, relação
de trabalho e rescisão de contrato sem
comentarmos sobre quatro vertentes que regem
essas ações. São elas: GESTÃO DE RH, CLT,
COMUNICAÇÃO e LIDERANÇA. A gestão de
Recursos Humanos é formada por equipes de
profissionais com formação para tal. Apesar de
ser um setor de extrema importância, o RH é uma
realidade apenas nas grandes empresas, pois, em
geral, as pequenas empresas infelizmente não
disponibilizam de recursos suficientes para investir
nesse setor. Desse modo, acaba sendo necessário
que o próprio empresário desempenhe essa
tarefa. 1

Introdução



              Aprovada em 1943 e reformulada em 2018,
a Consolidação das Leis Trabalhistas estabelece
normas regulatórias para as relações individuais e
coletivas de trabalho no Brasil. A não
aplicabilidade da lei além de gerar insatisfação
nas relações de trabalho, acarreta em passivos
trabalhistas para a empresa. 

                      Complementando esse trio sem o qual
ficará difícil ter uma boa gestão de pessoas
teremos a Liderança. Essa vertente é considerada a
habilidade de motivar, influenciar, inspirar e
comandar um grupo de pessoas a fim de atingir
objetivos. Vemos frequentemente donos de
negócios que são verdadeiros empreendedores
mas, sejamos francos, não são bons líderes. Em
alguns casos ainda estão tentando aplicar aquela
Liderança arcaica e inaplicável do grito, as vezes
nem essa. 
          Se você leu até aqui, continue
acompanhando, pois a partir de agora iremos lhe
passar dicas incríveis que irão melhorar a sua
performance nos processos de recrutamento e
seleçåo de colaboradores.
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Contratando um novo
colaborador 

              Ao se certificar da disponibilidade da vaga
em sua empresa, sua primeira ação será divulgar
essa vaga em vias de circulação de informações
(redes sociais, jornais, faculdades e escolas, dentre
outras vias que estiverem ao seu alcance). 

                As etapas do processo de seleção são: 

1. divulgação de vagas, 
2. triagem de currículos, 
3. entrevista online/presencial, 
4. aplicação de testes e dinâmicas, 
5. avaliação de perfil e, por fim, 
6. o  processo burocrático de admissão.

         Não tenha dúvida: você precisará
disponibilizar um bom tempo para fazer a triagem
dos currículos. Se você disponibilizar de um recurso
financeiro para terceirizar essa tarefa para
profissionais qualificados, certamente terá um
melhor resultado. Se você mesmo irá fazer o
processo, então, siga com o processo de triagem. 
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            Ah... Na hora de divulgar a vaga é
importante expressar bem as características da
vaga, assim você evitará desperdício de tempo
analisando currículos que de cara não se encaixam
no perfil desejado, com candidatos que não têm o
conhecimento técnico esperado. Nesse primeiro
momento você poderá avaliar no currículo:
conhecimento na área que você está
disponibilizando a vaga, experiências anteriores se
foram na mesma área, rotatividade do colaborador
em empregos. Você pode avaliar também a
distância da residência do colaborador para a sua
empresa.
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                   Feito essa triagem e já descartados
alguns currículos, você poderá ligar para uma
entrevista online ou via telefone e, nesse momento,
queremos lhe lembrar que você não é um psicólogo
e portanto não conseguirá obter o mesmo
resultado. Mas tente coletar o máximo de
informações do candidato fazendo indagações
sobre último emprego, sobre as coisas que mais o
aborrecem e o que mais o deixam feliz. Sobre o que
ele mais gosta de fazer, sobre suas qualidades e
defeitos e sobre o conhecimento dele na área que
você está contratando. Esse momento é para você
conhecer o candidato, na medida do possível, pois
dependendo do andamento do processo o mesmo
poderá ser colocado por você dentro da sua
empresa.
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              Cuidado para não colocar qualquer
pessoa dentro do seu negócio! Certa vez ouvi um
grande empresário falando que não colocava o
menos ruim na sua empresa e sim o melhor dos
melhores. Então, nesse momento, essa é a sua
tarefa: encontrar o melhor dos melhores entre os
aspirantes à vaga. Após essa filtragem deverá lhe
sobrar apenas os mais parecidos, os que têm mais
características da sua vaga e perfil mais alinhado
com as políticas da sua empresa. A propósito, você
tem definido quais são as políticas da sua
empresa? Queremos te deixar com esse
questionamento, mas esse é assunto para outro e-
book. Nesse vamos focar na nossa seleção. Na
próxima página falaremos sobre a entrevista e os
direitos trabalhistas.
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                   Então, dados os passos anteriores,
agora marque uma entrevista presencial com os
escolhidos, veja a possibilidade de fazer algumas
dinâmicas ou teste sobre o que você espera que o
candidato saiba executar e vá fundo na sua
avaliação, escolhendo, no fim, o mais adequado
para a sua empresa e para a sua vaga. 

                  Mas espere aí! Nada de mandar a
criatura passar direto para o posto de trabalho,
viu?! Não é apenas dizer: você está contratado. É
seu dever como empregador respeitar os direitos
trabalhistas. Agora entra a CLT. A legislação
trabalhista diz que o processo de admissão do
colaborador com a anotação na carteira deve
ocorrer em até 24 horas antes da efetivação do
colaborador no posto de trabalho. Se você
primeiro efetivar o empregado e depois cumprir o
processo burocrático de anotação na CTPS estará
fazendo o processo errado e isso pode render
multas trabalhistas para a sua empresa. 
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                        Já ouvi alguns empresários falarem
“Ah, mas não vou anotar na carteira logo porque
às vezes o empregado trabalha o primeiro dia e no
segundo dia manda só a mensagem avisando que
não vem mais”. Se está acontecendo isso com você
eu lhe afirmo, sem sombra de dúvidas, que o seu
processo seletivo está extremamente falho, pois
uma pessoa com esse perfil nem deveria ter sido
selecionada.              

                      Então, para que isso não ocorra mais
ou você melhora seu processo seletivo ou terceirize
esse processo para alguém mais capacitado. Bom,
após selecionar a pessoa que deseja contratar, seu
próximo passo é solicitar a documentação para
admissão e marcar duas datas: uma para que ela
entregue a documentação e a data que será seu
primeiro dia de trabalho.

                       Abaixo estará a relação de
documentos necessários para a admissão de um
colaborador.
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 Original e cópia da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS);
 Cópia do RG e do CPF;
 Título de eleitor para maiores de 18 anos;
 Comprovante de residência;
 Inscrição no PIS/PASEP;
 Cópia do comprovante de escolaridade;
 Registro profissional emitido pelo órgão de
classe (se pertinente);
 Certidão de nascimento para solteiros;
 Certidão de casamento para casados;
 Certificado de alistamento militar ou reservista,
para homens entre 18 e 45 anos; 
 Cópia de certidão de nascimento de filhos de até
21 anos;
 Cartão de vacinação dos filhos menores de sete
anos e comprovante de frequência escolar dos
filhos maiores de sete anos para o caso de
salário-família;
 Caso haja, atestado de invalidez dos filhos de
qualquer idade;
 Foto 3x4;
 CNH, quando a profissão demandar o trabalho
com veículos;
 Exame médico admissional (ASO)
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               Outro ponto muito importante para a sua
contratação dar certo é a boa comunicação. Já dizia
nosso saudoso Chacrinha: “quem não se comunica

se trumbica”. Então, você precisa conversar com essa
pessoa com a maior clareza possível quais serão as
funções dela dentro da empresa e o que você espera
dela. Deixe tudo muito bem pontuado sobre as
atividades que ela irá exercer, os horários que ela irá
trabalhar os dias em que ela terá folga, se poderá
ocorrer ou não a necessidade de hora extra e quais
serão as remunerações e benefícios que você estará
disposto a pagá-la em troca do seu trabalho. Sempre
com o cuidado de estar de acordo com a CLT. 
                 
                   Se tiver alguma dúvida sobre a legislação
trabalhista ligue logo para seu contador e peça
orientação. Quanto mais clareza nas definições da
contratação, maior a possibilidade de o colaborador
passar mais tempo na empresa, pois entrará lá ciente
e concordando com os termos, o que significa que ele
estará no lugar onde escolheu e deseja estar. No
primeiro dia de trabalho, apresente a empresa e
equipe para ele, bem como as regras, o que pode e o
que não pode. Não esqueça de treinar seu
colaborador, ele acabou de chegar, portanto, não
conhece nada ainda. Aproveite esse momento que ele
chegou e está motivado para moldá-lo conforme você
deseja.



               O quarto e último ponto, o da liderança, é
o que vai definir a qualidade e a duração dessa
relação de trabalho. Lembrando a você que o bom
líder não é aquele que grita para ser ouvido, e sim o
que se faz ser admirado pelos seus liderados,
levando os colaboradores a cumprirem o que lhe é
designado não por temerem o líder, mas porque se
empolgam em cumprir o que lhe foi repassado,
porque entenderam o propósito e a importância do
seu trabalho, bem como respeitam a autoridade de
quem lhes coordena. 

       Passar essa consciência de que os
colaboradores são parte fundamental no
crescimento daquela empresa é essencial. Mas se
alguém não está se encaixando no perfil desejado,
não hesite em demitir! Quando as relações se
desgastam, além do empregado não dá resultado e
ser mais uma despesa para a empresa, essa
relação desgastada acabará afetando aos outros.
Sabe aquele versículo da bíblia que fala que o
fermento ruim estraga todo o bolo?! Então, se tiver
que tirar o fermento, não adie.
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              Não esqueça também que seus funcionários
são seus clientes internos e que sua empresa tem a
cara que você juntamente com eles apresentam
para as pessoas. Isso quer dizer que você precisa
cuidar dos seus clientes internos. 
            
            Além de uma linguagem clara e transparente
sobre o que esperar das pessoas, além do cuidado
em cumprir a legislação trabalhista, procure sempre
engajar, motivar, descobrir quais os talentos de
cada um, para que assim você possa explorar
melhor as competências de cada pessoa. Não
precisa ser “bonzinho”, basta que você os trate com
respeito e seja justo.Espero que esse conteúdo tenha
te ajudado. Por fim, você tem alguma dificuldade
que não foi tratada aqui? Nos mande uma
mensagem através das redes sociais e trataremos
dela com prazer.
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@agilizaconsult_ (85) 99615-2424.


