
GESTÃO DE PESSOAS

Como acertar
na hora de trazer
alguém para
sua empresa?
Você deve usar
uma abordagem
sistemática
para entrevistar,
testar e avaliar
os candidatos,
segundo esta
reportagem Inc.

que está faltando
aqui?" Essa foi a
pergunta feita
por Susan Bow-
man ao se aco-
modar em sua

cadeira na Tri-anim, distribuidora
de equipamentos médicos com sede
em Sylmar, Califórnia. Na empresa
havia dois anos e meio, a executi-
va assumira a gestão de recursos
humanos, com prioridade para
o aperfeiçoamento do sistema de
contratação. Quando ingressou, o
departamento não participava da
seleção da equipe de vendas. Su-
san queria tornar o setor mais útil,
sobretudo ao concluir que algumas
contratações eram excelentes, mas
outras decepcionavam.

PEÇA-LHE

QUE SIMULE UMA
APRESENTAÇÃO

JOGA FUTEBOL?
(Isso lhe parece

importante?)

AGORA CONTRATAR



Felizmente, Susan descobriu:
como a maioria dos empregadores
dos Estados Unidos, a empresa não
percebia que as entrevistas conven-
cionais não funcionam.

Uma entrevista tradicional
(desestruturada, desconexa e sem
foco) não revela quase nada sobre
o candidato. Como essa pessoa age
sob pressão? O que a motiva? É in-
teligente? Participou de projetos
difíceis? Prefere atuar em equipe
ou sozinha? As entrevistas comuns
apenas esbarram nessas questões e
não conseguem aferir a adequação
a uma função.

Desolador, não? Não, graças ao
trabalho de psicólogos especiali-
zados, envolvidos na definição de
melhores métodos de avaliação.
Uma bem focada abordagem pode
padronizar e dar objetividade ao
processo de contratação -e ajudar a
identificar os melhores candidatos.
O sistema começa com a chamada
"entrevista comportamental", com
uma série de perguntas sobre as so-
luções dadas a problemas e desafios
específicos. Como o processo se ba-
seia em fatos e não em sentimentos,
fica difícil "chutar". Em seguida, são
apresentados dois tipos de teste: os
cognitivos, que aferem a habilidade
intelectual, e os de personalidade,
sofisticados o bastante a ponto de
permitir comparações entre os can-
didatos e os funcionários de me-
lhor desempenho. O terceiro passo
consiste em pedir que o candidato
realize tarefas que faria se ocupasse
o cargo disputado.

A maioria dos empregadores
declara que o segredo do sucesso
está nas pessoas que contrata. Con-
siderando que, segundo a Pricewa-
terhouseCoopers, a rotatividade
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AS ENTREVISTAS COMPORTAMENTAIS EXIGEM
QUE ENTREVISTADORES DETERMINEM AS
QUALIDADES NECESSÁRIAS AO CARGO E
PERGUNTEM COMO OS CANDIDATOS AS APLICAM

custa cerca de uma vez e meia o
salário do funcionário deslocado,
as empresas deveriam mesmo de-
dicar atenção ao processo. Mas é
incrível como poucas se preocupam
em utilizar mais do que entrevistas
improvisadas e sem foco. "Isso foi
estudado à exaustão pela psicologia
organizacional", garante Peter Ca-
ppelli, professor de gestão e diretor
do centro de recursos humanos da
Wharton School, da University of
Pennsylvania. "O que surpreende
é que poucas empresas levam isso
a sério e fazem investimentos imen-
sos, sem prestar atenção ao que se
sabe sobre as melhores técnicas de
seleção."

Susan Bowman se dedicou ao
estudo e ficou animada ao ver que
a Tri-anim recorria à empresa PSI
para avaliar alguns candidatos, mas
desanimou ao constatar que, nos
últimos seis anos, os critérios da
avaliação não tinham sido atuali-
zados. Além disso, alguns executi-
vos nem utilizavam a metodologia.
Susan pediu à PSI uma reavaliação
dos profissionais de melhor e pior
desempenho em diversas áreas e a
elaboração de perfis dos campeões
de performance. Seu objetivo era com-
parar os candidatos com o perfil
ideal.

Os resultados surpreenderam.
Pouco antes, um profissional de
RH e um executivo haviam discor-
dado sobre o melhor candidato a
uma vaga. Recorreram aos perfis
elaborados pela PSI e viram que "a
habilidade em lidar com pessoas de
um deles era menor do que o imagi-
nado pelo executivo", conta.

Susan promoveu treinamentos
de um dia, nos quais os executi-
vos envolvidos em contratações
aprenderam os princípios das
entrevistas comportamentais e a
formular perguntas abertas. Até
os que hesitavam em abandonar
as antigas técnicas mudaram de
idéia conforme a rotatividade dimi-
nuiu. Na opinião de Susan, "todos
querem contratar os melhores. De
posse de informações objetivas, o
executivo consegue avaliar melhor
os candidatos".

De entrevistador indiferente a
questionador ousado

Com exceção da tensão no ar,
há pouca coisa constante nas en-
trevistas tradicionais. Os assuntos
dependem do entrevistador, que
pode passar uma hora discutindo
a formação do candidato, as condi-
ções meteorológicas ou até falando
sobre si mesmo. Pode "desclassifi-
car" um candidato por considerá-lo
acima do peso ou inadequadamente
vestido ou se distrair porque não
teve um bom dia. No fim, restam o
entrevistador, um currículo e a vaga
impressão sobre o comportamen-
to do entrevistado... durante uma
entrevista. A pessoa é qualificada?
Não sabe, mas o currículo parece
bom. Fará um bom trabalho? Bem,
o candidato gosta de velejar, e isso
é divertido.

Conforme os psicólogos já aler-
taram, as entrevistas tradicionais
produzem uma imagem subjetiva
e limitada. Alguns estudos revelam
que quem faz uma entrevista ten-
de a preferir candidatos que julga

parecidos, a utilizar menos crité-
rios de avaliação do que acredita e
contaminar-se por "filtros", como
raça e sexo.

No entanto, com algumas mu-
danças, a conversa pode ser uma fer-
ramenta valiosa. As entrevistas com-
portamentais têm quase três vezes
mais êxito do que as convencionais.
(Para saber se uma contratação foi
bem-sucedida, os estudiosos adotam
medidas como o valor em dólar da
contribuição do funcionário para a
empresa, sua participação relativa
na produção geral e aumentos sala-
riais e promoções posteriores.)

Por definição, as entrevistas
comportamentais exigem que um
grupo de entrevistadores determine
as qualidades necessárias ao cargo
e peça aos candidatos exemplos da
aplicação dessas habilidades na ex-
periência de cada um (as perguntas
são feitas a todos os candidatos).
Aqui, parte-se do princípio de que
as ações passadas funcionam como
bom indicativo do comportamento
futuro.

Para saber como as entrevistas
comportamentais funcionam, ve-
jamos o caso da Hope Lumber &
Supply. Bill Vogt, responsável pelo
setor de recursos humanos, atribui
boa parte do crescimento da empre-
sa a esse tipo de procedimento. A
Hope fatura US$ 1,2 bilhão por ano
com a venda de equipamentos de
construção. Há oito anos, quando o
resultado era de um quinto dessa ci-
fra, Vogt e os proprietários da Hope
haviam previsto o aquecimento do
mercado imobiliário residencial. Se
contratassem os profissionais corre-
tos, conseguiriam se beneficiar.

Seguindo os princípios da en-
trevista comportamental, para
começar Vogt conversava com as
pessoas envolvidas com a vaga, para
relacionar as atribuições necessá-
rias. Vogt contava (e ainda conta)
com uma "lista" das características
desejáveis para os executivos: lide-
rança, vontade de gerar dinheiro
para a empresa (e para si mesmos),
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ambição e experiência em cargos
de responsabilidade. De acordo
com as necessidades específicas de
cada unidade de negócios, o perfil
procurado é alterado.

Em seguida, Vogt passou a fazer
perguntas abertas em busca de pis-
tas sobre as qualidades desejadas.
Nas entrevistas comportamentais,
as questões se relacionam com o
passado ("Fale sobre o período em
que...") em vez de hipóteses ("O que
você faria em tal situação?"). O en-
trevistador investiga a experiência
profissional do candidato: "Qual o
cenário encontrado quando assumiu
tal função? Como eram as margens
de venda e o estoque? Como solucio-
nou determinado problema?".

O ideal é que uma equipe ouça
cada candidato, a fim de reduzir o
peso de uma impressão isolada. Por
último, Vogt continua a organizar
uma entrevista com vários profis-
sionais para avaliar questões gerais,
seguidas de conversas individuais
voltadas para áreas específicas. Nas
entrevistas comportamentais, as per-
guntas devem estar relacionadas à
função a ser preenchida e, se possí-
vel, repetidas a todos os candidatos.
Os entrevistadores fazem anotações
e partilham impressões.

De volta ao vestibular
Embora bastante úteis, as entre-

vistas comportamentais tornam-se
mais eficientes se combinadas com
testes (muitas vezes on-line), capazes
de mensurar a capacidade cognitiva
e traços da personalidade. Os pri-
meiros contribuem para avaliar o
sucesso na função, mas as avaliações

pessoais são importantes tanto como
base para as questões da entrevis-
ta quanto para o desenvolvimento
posterior. Para obter os melhores
resultados, convém recorrer a uma
combinação dos dois recursos.

Várias empresas de recruta-
mento comparam o perfil dos can-
didatos com os dos funcionários
atuais, com o objetivo de encontrar
"clones" daqueles que apresentam
melhor desempenho.

As avaliações podem produzir re-
sultados impressionantes. Na Dayton
Freight Lines, empresa de caminhões
com sede em Dayton, Ohio, os pro-
blemas com motoristas eram co-
muns: além das queixas de clientes,
a produtividade caía e havia atrasos.
Denise Noel, diretora de qualidade,
sentia-se perdida: todos os motoris-
tas eram qualificados e haviam ido
bem nas entrevistas. Contratou en-
tão a Hogan Assessment Systems e
encomendou uma pesquisa sobre o
perfil dos profissionais.

Denise partia do princípio de
que todos os motoristas de cami-
nhão eram parecidos, mas a pesqui-
sa revelou dois grupos bem distintos:
os melhores no trabalho em centros
urbanos eram sociais e gregários, de
bom trato com os clientes (travavam
contato com muitas pessoas por dia).
Já os que atuavam no transporte de
carga, menos expostos aos clientes,
eram mais quietos e introspectivos.
A executiva passou a selecionar os
candidatos de acordo com os perfis
da Hogan e a rotatividade dos mo-
toristas caiu para 22%.

Discutir os resultados das avalia-
ções com os candidatos é uma medi-

da cada vez mais comum. "A tendên-
cia é abrir o jogo entre a segunda e
a terceira entrevistas", conta James
Hazen, psicólogo e proprietário da
Applied Behavioral Insights, firma
de consultoria da Pensilvânia. Os
entrevistados podem se explicar e
o entrevistador tem a oportunida-
de de reavaliar os aspectos menos
satisfatórios.

Segundo estimativas, existem
cerca de 2,5 mil testes de seleção
no mercado. Um dos maiores erros
que uma empresa pode cometer é
adotar o sistema errado, como o
clássico exemplo do Myers-Briggs
Type Indicator, que classifica as
pessoas em 16 categorias. O sis-
tema, criado por uma mulher da
Pensilvânia intrigada em esclarecer
as diferenças entre sua personali-
dade alegre e a de seu carrancudo
marido, tem pouco êxito nas sele-
ções profissionais.

Com tanta oferta, não é surpresa
que as empresas utilizem sistemas
voltados para outros fins (o Myers-
Briggs funciona para aferir o de-
senvolvimento dos profissionais,
por exemplo) ou criem técnicas
próprias. Mas quem faz uma esco-
lha errada corre o risco de deixar
escapar os melhores candidatos ou
permitir impressões discriminató-
rias. Os empregadores precisam se
certificar de que um teste é adequa-
do, quais os parâmetros aferidos e
como foi elaborado.

Os psicólogos costumam ana-
lisar os testes de acordo com dois
critérios: confiabilidade e validade.
"Basta avaliar as centenas de testes
disponíveis na internet para ver que
uma porcentagem muito pequena
inclui dados válidos", conta Seymour
Adler, vide-presidente sênior da Aon
Consulting.

Pesquisas recentes vão além: por
causa das questões legais e para
garantir a utilidade, é preciso se
assegurar de que o teste tem por
objetivo a seleção (e não o treina-
mento ou desenvolvimento). Além
disso, é importante que seja adequa-
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do ao ambiente corporativo e não
a diagnósticos clínicos. Os testes
de seleção têm mais efeito quando
comparam o desempenho de um
indivíduo em um grupo, em vez de
avaliá-lo isoladamente. Também é
importante promover avaliações e
atualizações internas, para confir-
mar que o perfil procurado pelos
testes ainda é considerado ideal.

Um esclarecimento sobre os
profissionais horistas: nesses casos,
os empregadores se preocupam
sobretudo com critérios como ho-
nestidade e pontualidade. Há três
anos, a Rock Bottom, rede com 29
restaurantes e sede em Louisville,
no Colorado, abandonou o formu-
lário manuscrito e adotou um teste

feito pela empresa de recrutamento
Unicru. No caso de garçons, ava-
liam-se a sociabilidade e a capaci-
dade de trabalhar em equipe. Os
candidatos recebem uma pontua-
ção, usada como ponto de partida.
"Não se trata de um sistema com
100% de acerto, e por isso comple-
mentamos com entrevistas, mas fun-
ciona como um indicador", orienta
Ted Williams, vice-presidente da
divisão cervejeira. A rotatividade
entre os 6 mil funcionários horistas
caiu 20%.

Em busca de espiões
Em 1943, uma agradável casa

de campo em Fairfax, Virgínia,
passou a ser chamada de "Station

S" e transformada em local de teste
para os recrutas do organismo pre-
cursor da agência de inteligência
norte-americana, a CIA. Em um
ambiente de total sigilo (os candi-
datos usavam fardas e adotavam
"nomes de guerra"), o Office of
Strategic Services (OSS) avaliava
o desempenho de cada um durante
simulações de rotinas profissionais.
Um dos testes exigia a memorização
de um mapa após oito minutos de
observação, enquanto outro incluía
um "interrogatório de prisioneiros".
O programa se estendia por três
dias e meio.

Esse sistema inspirou empresas
como a AT&T, que passou a usar
centros de avaliação para selecio-
nar executivos. Em meados da
década de 1950, os candidatos eram
avaliados de acordo com o modo
de lidar com documentos escritos,
solucionar tarefas e atender cha-
madas telefônicas -como fariam
no dia-a-dia.

Os atuais modelos de tarefas são
basicamente atualizações dos testes
da AT&T. Trata-se de um sistema
fácil de ser montado e com boa ca-
pacidade de acerto. Uma empresa
pode elaborar um padrão próprio,
seguindo seus critérios para a vaga e
pedindo que o candidato "desempe-
nhe as tarefas" de acordo com eles.

Marianne O'Connor, presiden-
te da Sterling Communications,
empresa de tecnologia com sede
em Los Gatos, Califórnia, sabe que
seus executivos precisam ter boa
compreensão dos informes técnicos,
escrever bem e saber lidar com a
mídia. Antes do contato pessoal, os
candidatos passam por um teste de
duas horas: a partir de informações
como a tecnologia de um cliente, o
tipo de determinada publicação e
o perfil do leitor, o candidato deve
escrever um artigo com os aspectos
técnicos importantes. Três profis-
sionais da empresa avaliam o resul-
tado e só então ocorre (ou não) a
entrevista.

O psicólogo Seymour Adler de-
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senvolveu um exercício on-line com
quatro horas de duração chamado
Leader, usado pela Motorola e outras
empresas para selecionar executivos.
Os candidatos recebem e-mals e te-
lefonemas e têm acesso a relatórios
e a pesquisas. Tarefa: desempenhar
atividades como as que fariam parte
do cargo pretendido, como solucio-
nar conflitos entre subordinados
ou orientar uma equipe na criação
de uma apresentação. No final, a
equipe de Adler avalia os resulta-
dos de acordo com o interesse da
empresa (capacidade de decidir,
liderança etc.).

A Development Dimensions In-
ternational também oferece exercí-
cios similares, que podem ser reali-
zados em um de seus 75 centros de

avaliação (os preços variam entre
US$4 mil e US$12 mil).

Soma dos resultados, sem
desagradar a ninguém

Sempre haverá os céticos, que
afirmam confiar mais em seus ins-
tintos do que em testes ou entre-
vistas. E, como se não bastassem
os testemunhos de Bill Vogt e
Denise Noel sobre a nova ciência
da contratação, o importante é que
centenas de estudos confirmaram
que testes e entrevistas bem foca-
dos funcionam melhor na hora de
procurar um bom profissional do
que entrevistas tradicionais.

Talvez as pessoas não queiram
acreditar que algo tão essencial para
as empresas como a contratação

possa ser reduzido a um conjunto
de processos. Afinal, dependemos
de nossas emoções e julgamentos
durante toda nossa vida, para tudo.
A abordagem baseada na ciência
não é perfeita, mas proporciona aos
empregadores uma visão mais am-
pla, equilibrada e justa dos candida-
tos e aumenta as possibilidades de
uma contratação acertada. A deci-
são de contratar ou não uma pessoa
sempre caberá aos empregadores, e
é aqui que as emoções e julgamen-
tos farão sua parte -mas só depois
de reunidos todos os dados. »

© Inc.

A reportagem é de Stephanie Clifford,
repórter da Inc. Magazine.
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