
muito comum os candidatos de um
processo seletivo sentirem-se des-

gastados ao finai da seleção. Ainda mais
no momento atual, que exige seleções ri-
gorosas, com inúmeras etapas e alto grau
de exposição. Essa situação se agrava, é
claro, quando o candidato acaba sendo
preterido. Há, no entanto, um lado que
costuma ser ignorado nesse processo - o
dos próprios candidatos. São raros os que
voltam a refletir ou a buscar os reais moti-
vos que ocasionaram a sua não-escolha.

Freqüentemente, escutamos as justi-
ficativas clássicas: "Eles tinham muitos can-
didatos',' "a seleção foi mal organizada" ou
"já era carta marcada' Esse comportamen-
to demonstra que o candidato não está
disposto a se responsabilizar pelo próprio
desempenho. Pior: mostra que ele está "cul-
pando" os outros (ou o ambiente) por sua
desclassificação. Na Psicologia, esse pro-
cesso é conhecido como "locus de contro-
le externo" Trata-se de um comportamen-
to bastante comum - que ocorre, por
exemplo, quando um profissional atribui

o motivo de seu desligamento da empresa
ao chefe, aos colegas, ao mercado de tra-
balho ou à "grande redução de quadro"
Mas por que esses fatores atingiram justa-
mente o indivíduo A ou B? Quase sem-
pre, a pergunta fica sem resposta.

Os participantes dos processos sele-
tivos bem-conduzidos (a ressalva é im-
portante) dificilmente se preocupam com
o fato de não terem apresentado algu-
mas das competências que a empresa
exigia. Nas raras vezes em que isso ocor-
re, eles tendem a acreditar que fracassa-
ram devido à carência de competências
técnicas específicas, como o domínio de
um determinado idioma, por exemplo.
Mas o fato é que, hoje, os selecionadores
não estão tão preocupados com o conhe-
cimento, e sim com a atitude dos candi-
datos. O conhecimento, afinai de contas,
pode ser aprendido - o comportamento,
nem sempre. Assim, muitas vagas conti-
nuam abertas por um longo tempo, sem
candidatos preparados para ocupá-las.

Como reverter esse quadro? O pri-
meiro passo é fazer uma auto-reflexão.
Isto é: voltar-se para "dentro" e se auto-res-
ponsabilizar pelo resultado obtido no pro-

cesso seletivo - demonstrando, aí, um
"locus de controle interno'.' Um aspecto in-
teressante é solicitar a devolução da Avali-
ação Psicológica - nos processos que uti-
lizam esse recurso, é claro. Ao contrário
do que se imagina, tal ferramenta não tem
o objetivo de explicar os motivos pelos
quais um determinado candidato foi des-
cartado, e sim identificar algumas de suas
características essenciais - tanto as carac-
terísticas "positivas" como as "oportunida-
des de desenvolvimento" Todo psicólogo
tem o dever ético de disponibilizar essas
informações aos candidatos. Infelizmen-
te, são poucos os indivíduos que buscam
os resultados dessas avaliações. Nas mi-
nhas experiências, menos de 30% dos can-
didatos solicitam ou comparecem à entre-
vista de devolução. Por quê? As hipóteses
são variadas: acomodação, resistência ao
resultado ou até mesmo uma falta de con-
fiança nos testes psicológicos.

Outra recomendação é buscar o
autoconhecimento - e de forma constan-
te. Isso pode ser realizado através da bus-
ca de feedback em diferentes contextos. É
o que ocorre nos processos de planeja-
mento de carreira, por exemplo. Os pro-
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fissíonais que passam por esse tipo de orien-
tação costumam buscar feedback de pelo
menos três pessoas diferentes, todas elas
de confiança e com "neutralidade" sufi-
ciente para fazer a avaliação. As pergun-
tas devem incluir os pontos positivos (ou
diferenciais) e os pontos a serem desen-
volvidos (ou fraquezas). O objetivo desse
"retrato externo" é oferecer uma referên-
cia para o autoconhecimento. A pessoa
tem de comparar as informações obtidas
nos feedbacks com a imagem que tem de si
mesma. Essa imagem, aliás, deve ser regis-
trada antes de o processo começar.

O terceiro passo é fazer uma espé-
cie de mapeamento de competências.
Ou seja: identificar quais foram os prin-
cipais aprendizados do passado e verifi-
car como eles estão sendo aplicados no
presente. No processo seletivo, isso
pode ocorrer a partir da seguinte per-

gunta: por que eu reagi daquela forma
em determinada etapa do processo?
Como posso fazer diferente na próxima
vez? O que eu preciso aprender para
isso?

Além disso, conhecer e escolher a
empresa na qual se pretende trabalhar é
muito importante. O mercado de traba-
lho exige escolhas de "mão-dupla',' tanto
por parte do profissional quanto da em-
presa. Isso faz com que o candidato es-
teja consciente de sua escolha, tornan-
do-a mais madura - e devidamente ba-
seada numa avaliação dos prós e con~
trás de cada organização. Com isso, os
candidatos têm mais chances de atuar
de forma diferente nos próximos pro-
cessos seletivos e na própria carreira. É
tudo uma questão de aprendizado.

Psicóloga, mestre em Psicologia, professora
da PUCRS e da Esade e consultora de RH,
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