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E
squeça perguntas totalmente fora do
contexto profissional como "o que vo-
cê faria se estivesse em urna ilha deser-
ta?". Deixe para trás também aquelas ce-

nas deploráveis de candidatos imitando bichos.
Felizmente, agora, as dinâmicas de grupo estão
focadas no que realmente interessa: escolher o
candidato mais competente para o cargo. "Não
existe mais aquele afã de ser criativo. O que se
busca é conhecer o profissional", diz Helena Ca-
macho, gerente nacional de recrutamento e se-
leção do banco Banespa. Destaca-se quem real-
mente tem aptidão para a função pretendida.
Ganha pontos quem demonstra lidar melhor
com situações imprevistas, ouve e acata opi-
niões, assume naturalmente a frente do grupo
e apresenta as idéias mais bem aceitas. Fatores
como comunicação, apresentação pessoal, em-
patia e espírito de equipe contribuem.

Quando surgiram no Brasil, na década de 50,
as dinâmicas tinham exatamente a mesma fina-
lidade que têm hoje: afinar o processo de sele-
ção. O que mudou nesse tempo todo foi a ma-
neira de conduzir o processo. Na década de 90,
elas tinham um contorno mais performático,
com exercícios que devem ter deixado muito se-
dentário com a língua de fora. Na ânsia de ino-
var, profissionais e consultorias de RH acabaram
perdendo de vista o objetivo do processo. "Ha-

via pouco comprometimento com a técnica. O
foco estava no cliente, na empresa, e não no can-
didato", diz o headhunter paulistano Guilherme
Françoso, que tem no currículo experiências com
recrutamento para empresas como Tim Celu-
lar, Olimpus e Ambev. "Houve urna banalização
e o processo foi transformado em linha de pro-
dução." Isso acabou contribuindo para que a di-
nâmica de grupo caísse em descrédito.

"Há alguns anos, não recebíamos pedidos pa-
ra realização de processos seletivos utilizando
a dinâmica de grupo", diz Bárbara Santana, ana-
lista de RH da Politec, empresa brasiliense de
tecnologia da informação. "Agora, noto que as
pessoas estão enxergando a dinâmica como al-
go que realmente pode oferecer subsídios para
escolher o melhor profissional." É que o pro-
cesso permite ao avaliador observar o compor-
tamento do candidato. A entrevista fica na teo-
ria. É a dinâmica que leva o candidato à práti-
ca, ao dia-a-dia da companhia. Geralmente, ela
é usada numa segunda etapa do processo de se-
leção como forma complementar de avaliação.
"As conclusões são tiradas com base nas rea-
ções da pessoas. É importante saber, por exem-
plo, como alguém reage quando o grupo não
aceita sua idéia", diz Carla Zeitone, superinten-
dente de recursos humanos da empresa paulis-
ta Indiana Seguros.



• Elabore previamente uma auto-apresentação,
com suas principais características pessoais e
profissionais. Faça também uma versão reduzida,
para falar em 60 segundos.

' Pesquise sobre a empresa.
' Pense em respostas para perguntas do tipo
"Em que você acha que precisa melhorar?"
relativamente freqüentes em ocasiões como essa.

• Não chegue atrasado.
• Seja você mesmo. Qualquer impostação será
percebida pelos avaliadores.

• Não tente assumir a liderança do grupo logo
no início. Como estão competindo entre si, as
pessoas têm receio de que algum integrante
fique em evidência, e podem passara boicotá-lo.

* Falar muito e ouvir pouco é ruim.
O contrário também não ajuda.

* Programe-se, porque as dinâmicas costumam
durar meio período, ou até um dia inteiro.

* Nem pense em atender o celular.
* Gíria? Nem pensar! Palavrão? Menos ainda!!!
* Mantenha a relação com o instrutor no nível
profissional. Não tente se mostrar íntimo dele.

* Emita suas opiniões, mas sem ser radical com
frases como "detesto ísso"e"não suporto aquilo!

* Não faça críticas se isso não for solicitado.
* As empresas geralmente não dão feedback para
quem não foi aprovado. Mas, se sentir que há
espaço, ligue para saber o que não deu certo.
Só não deixe a conversa com cara de cobrança.
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