
Perdidos
na prática
O que realmente funciona nas dinâmicas
de grupo e o que se revela como
mecanismo de exposição gratuita das
pessoas, podendo comprometer
a imagem da empresa

Por Cybelle Young

Um candidato está de frente para o ou-
tro. Nas mãos de cada um, uma folha

de papel sulfite. O primeiro cria um aviãozinho
de dobradura que, uma vez lançado ao ar, faz
várias piruetas e cai a alguns metros dali. O au-
tor da façanha sorri, empolgado com a perfor-
mance de seu aerodinâmico. O segundo candi-
dato fica alguns segundos olhando para o pa-
pel, como se tentasse elaborar algo mais ex-
traordinário. De repente, ele amassa o papel, in-
clina-se para baixo e faz a bolinha de sulfite ro-
lar pelo chão, até tocar os pés do outro. Incrédu-
las, as demais pessoas que participavam da di-
nâmica de grupo se entreolham, com um ar de
absoluta certeza de que a bolinha improvisada
não era páreo para a incrementada aeronave
de origami. A esta altura, você deve ter uma
dúvida em mente: mas não é isso mesmo? Pode
uma bola vencer um avião? "Tudo depende do

objetivo da dinâmica de gru-
po", explica a consultora Ales-
sandra Aymoré, da NeoCon-
sulting. "Algo que, aparentemen-
te, é muito simples, pode ser a so-
lução mais adequada e eficaz para
determinada situação."

Mas nem sempre essas práticas pare-
cem ter um objetivo claro. Pelo menos é o
que se pode perceber ao ler inúmeros relatos
de pessoas que participam de dezenas de
comunidades no Orkut com o título "Eu
odeio dinâmicas de grupo". Brincar de
escravos de Jó ou com balões invisíveis,
desenhar árvores e pessoas, dançar ao som
do funk da eguinha Pocotó, imitar bichos ou
tentar adivinhar com que animal o candidato ao lado se pare-
ce são alguns dos exercícios pelos quais muitos desses internautas
passaram e os quais se arrependem de terem participado. No geral,
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as críticas se concentram em três aspectos:
não medem a competência da pessoa,
constrangem e humilham.

Uma dinâmica de grupo, seja ela qual
for, deve sempre levar em conta que pode

desencadear efeitos surpreendentes, pois, por
mais precauções que sejam tomadas, sempre

pode haver algo imprevisível em jogo. "Não dá
para afirmar que é inócuo e que as intimidades se-
rão preservadas. Freud dizia que, se for para con-
vocar os demônios dos infernos, que se saiba con-
versar com eles, o que nem é sempre o caso", diz o
psicanalista Jorge Forbes. "Quando um acidente de
percurso se dá com jovens trainees, o malefício é
potencializado ao menos por dois aspectos: o jovem
não pediu para participar, foi docemente constrangi-

do a fazê-lo; e a sua situação que já é tensa, pois a dinâ-
mica visa uma seleção de alguns e exclusão de outros,
aumenta o risco da derrapada. Em poucas palavras, insis-

to, penso ser falsa a idéia de dividir dinâmica de gru-
po objetiva, empresarial, de dinâmica de grupo

• =*Ê£fe
l^v subjetiva. Quem a dirige deve estar à altura éti-

ca da tarefa", acrescenta.
No exemplo que inicia esta matéria, o briefing

passado pelos selecionadores exigia criatividade e foco em re-
sultado: a idéia era criar algo que, quando lançado, parasse mais

próximo de quem estivesse à sua frente. O objetivo era medir o
foco na solução desse problema. O avião, apesar de parecer mais sofisticado,
voou para longe do destinatário. Já a singela bolinha de papel cumpriu muito
bem sua função na dinâmica. Em outros casos, situações aparentemente sim-
ples, com objetivos claros, nem sempre são bem conduzidas.

Helena Valente, diretora da Rogers.com, empresa de database marketing
de Toronto, no Canadá, lembra de uma dinâmica de grupo da qual participou
em 1996, ao ingressar como analista de sistemas na Sky, operadora de TV
por assinatura na qual trabalhou antes de migrar para a América no Norte.
"Foram montados alguns grupos, com pessoas de diversas áreas: informática,
marketing, comercial, compras. Recebemos alguns produtos e tivemos de
apresentar soluções criativas para vendê-los", conta. "Um dos nossos cole-
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gas criou um papel higiênico com
histórias em quadrinhos. Ele achava
que era um desperdício o papel liso,
no máximo com estampas de florzi-
nhas, e argumentou que o papel ilus-
trado seria muito útil para quando as
pessoas esquecessem as revistas ou
jornais", diverte-se Helena. "Todo
mundo riu muito. Mas, apesar da
mostra de criatividade, a vaga dele
era na área de compras, para traba-
lhar com um gerente nada simpáti-
co. Na época, comentamos que ele
só poderia usar tal habilidade para
ajudar o chefe a encontrar formas
mais criativas de humilhar as pes-
soas", conta a executiva.

De tanto presenciar (e vivenciar)
situações constrangedoras, na época
em que se candidatava a vagas em
empresas, Alessandra, da NeoCon-

sulting, conta que prometeu a si mes-
ma que, se um dia trabalhasse com
RH, jamais iria permitir que as pes-
soas passassem por situações vexa-
tórias. "Nunca me esqueço de uma di-
nâmica em que tivemos de imitar ani-
mais. Tudo bem que essa atividade
seja utilizada para observar o compor-
tamento de uma pessoa diante de um
grupo, mas qual seria o objetivo de
fazer os candidatos passarem por bi-
chos, deitarem no chão e ficarem em
posições humilhantes?", questiona.

Aparentemente, nenhum objeti-
vo alinhado à estratégia de negócio
de uma empresa. Testar a capacida-
de de uma pessoa para suportar a
pressão? Não, nada justifica a falta
de bom senso. Especialmente em
uma dinâmica de grupo, da qual par-
ticipam pessoas que, se não apro-

vadas, saem pelo mercado reprodu-
zindo a imagem obtida da empresa
- seja ela muito boa ou muito ruim.

Um dos reflexos desse poder de
reverberação de dinâmicas mal-
aplicadas são os relatos de pessoas
que, na confidencialidade típica da
amizade, narram o que passaram, às
comunidades no Orkut e blogs so-
bre o tema. Alguns permanecem até
hoje, provocando desabafos, risos,
fóruns de discussão e protestos vir-
tuais. "Houve uma época em que al-
gumas pessoas colocavam no cur-
rículo a observação: 'não participo
de dinâmicas de grupo'. Foi aí que
percebemos que a atividade preci-
sava de uma reformulação emergen-
cial", conta Alessandra.

"Antigamente, as dinâmicas eram
mais focadas na identificação do per-
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Bonorino, da IBM:
exercícios desenhados em
função das competências

fil psicológico. Hoje, utiliza-
mos para checar competên-
cias", explica Alessandra Bo-
norino, diretor de RH da IBM
Brasil. E, atualmente, o ra-
ciocínio voltado para a obten-
ção de resultados e soluções
diferenciadas é uma das carac-
terísticas mais procuradas nos
executivos [segundo a pesqui-
sa "Tendências do Desenvol-
vimento das Empresas no Bra-
sil", realizada pela Fundação
Dom Cabral - vide edição
227 da MELHOR]. "Agora,
os exercícios são desenhados

em função das competências
necessárias ao desempenho
do cargo e que caracterizem
os valores de cada empresa
empregadora", enfatiza.

Marcelo Williams, vice-
presidente de RH da Unilever,
concorda: "Além das habili-
dades inerentes à função, o
profissional deve ter uma pos-
tura ética e socialmente res-
ponsável que combine com os
objetivos da companhia." O
que num primeiro momento
pode parecer um detalhe se-
cundário, muitas vezes, se tor-
na determinante em caso de
desempate. "Se, por exemplo,
há dois candidatos a uma
mesma vaga, com perfis pro-
fissionais semelhantes, mas
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um deles realiza algum trabalho so-
cial provavelmente será o escolhi-
do", explica Williams.

O intercâmbio de informações
além das fronteiras é outro fator que
tempera as dinâmicas de grupo
corporativas. Há a questão do alinha-
mento global, no caso das multina-
cionais, e as especifícidades do jeito
brasileiro de se administrar pessoas.
Na IBM Brasil, Bonorino explica que
existe o alinhamento internacional,
mas com ajustes à cultura local, ao
dia-a-dia e às necessidades peculia-
res da sede brasileira. "Em uma em-
presa como a nossa, não aprender
com a experiência de outros países
seria desperdiçar o capital intelectual
que temos disponível. Porém, o pro-
cesso é totalmente adaptado por nos-
so time aqui no Brasil."

Que a dinâmica de grupo, como
o próprio nome diz, é um instrumen-

to que visa analisar a interação das
pessoas dentro do conjunto - como
se relacionam, estabelecem confian-
ça e se comportam - não há dúvida.
Mas ela deve ser considerada ape-
nas um dos instrumentos que com-
põem o processo seletivo, não o úni-
co e excludente. E deve ser avaliada
dentro do escopo do cargo e da área.

Mas por que, hoje em dia, elas não
são mais aplicadas para posições de
nível gerencial, se os líderes também
devem interagir entre si e com as res-
pectivas equipes? Alessandra, da
NeoConsulting, tem a resposta na
ponta da língua, fruto de sua expe-
riência no RH da fabricante de cos-
méticos O Boticário e no grupo Foco,
onde atendeu empresas como Coca-
Cola e Bosch: "Diferentemente dos
trainees, que estão em início de car-
reira, nas dinâmicas de nível
gerencial colocava-se, em um mes-

mo grupo, pessoas que poderiam se
conhecer do mercado. E isso, do
ponto de vista da confidencialidade,
tornava a situação muito delicada
para alguns profissionais. Por isso,
para cargos de gerência para cima,
são feitas apenas entrevistas indivi-
duais - e discretas."

Flávio Lima Ponzio, gerente de
desenvolvimento de relações huma-
nas da Perdigão, ressalta que, para
trainees, as dinâmicas ainda são
muito importantes: "É nesse mo-
mento que observamos o posicio-
namento do jovem, se ele é comba-
tivo ou não, e a assertividade que
ele tem para falar com os outros."

Alessandra acrescenta que, nas
dinâmicas, visualizam-se compor-
tamentos que normalmente não se
consegue constatar na entrevista
individual - na qual a pessoa pode
dizer que é o que quiser. No grupo,



continua a consultora, ela não con-
segue manter a máscara o tempo
todo. "Uma vez contratado o pro-
fissional, o perfil geralmente bate",
afirma Ponzio. "Mas, o que não se
faz mais é basear a decisão apenas
na dinâmica, como antigamente".

Mas utilizar práticas que chegam,
em alguns casos, a humilhar os par-
ticipantes não vale. Como diz o psi-
canalista Jorge Forbes, "são de tris-
te memória a aplicação de técnicas
que visavam, assim se justificavam,

quebrar a armadura afetiva de pen-
samento e de corpo de uma pessoa,
visando o 'florescimento' de sua
verdade. Segundo ele, o que esses
aplicadores conseguiam era apenas
colocar em situação vexatória o
postulante ao cargo e, em vários ca-
sos, deixar marcas de difícil solu-
ção. "Quanto às empresas que as-
sim procederam, pecaram em um
vanguardismo irresponsável, tão
ruim quanto os métodos tradiciona-
listas defendidos", acrescenta.

Williams, da Unilever, partilha
do uso da dinâmica como ferra-
menta parcial de avaliação: "Al-
guém que, na seletiva, pareça ser
muito tímido e fraco nas relações
sociais, com o passar do tempo,
pode se revelar um profissional
muito hábil em estabelecer parce-
rias e vínculos de confiança" diz.
No entanto, se for dispensado já no
primeiro momento, a empresa per-
de um potencial líder e um agre-
gador de colaboradores. Cabe aos
executivos de RH e gestores de pes-
soas encontrar o equilíbrio entre as
vantagens de se contratar pessoas
já preparadas para o cargo ou iden-
tificar potenciais talentos que tra-
gam valor- e, mais adiante, lucra-
tividade - à companhia.

"Claro que sempre há uma peque-
na margem de erro. Mas é a com-
binação de técnicas que traz resulta-
dos positivos. Depois, com a análise
da rotatividade versus performance,
percebe-se o maior ou menor acerto
na formação da equipe e a eficiên-
cia, ou não, da dinâmica aplicada",
afirma Bonorino, da IBM.

Assim como os 'penetras bons de
bico', que tentam burlar o esquema
de segurança das festas e eventos
mais cobiçados, há quem tente en-
ganar os selecionadores com discur-
sos ensaiados e posturas previamen-
te estudadas à frente do espelho - e
do computador. Sim, muitos candi-
datos pesquisam na internet e ten-
tam se adequar ao perfil das empre-
sas, utilizando frases e jargões que,
sabem, vão agradar aos profissio-
nais de RH. "Isso até pode aconte-
cer. Mas, é como aquele ditado:
mentira tem perna curta. Mesmo
que a pessoa passe pelo processo
seletivo, se ela realmente não se
encaixar na filosofia da Unilever,



vai se sentir um peixe fora d'água.
No dia-a-dia, vai ficar desconfor-
tável e todos vão perceber", expli-
ca Williams. "Já aconteceu de a pró-
pria pessoa pedir para sair, porque
não se adaptava ao perfil pelo qual
ela tanto batalhou na dinâmica."

É importante frisar que não se tra-
ta de formatar pessoas em um só
perfil, muito menos transformá-las
em robôs padronizados. Além das
dinâmicas otimizadas para cada área
e função na empresa, existe um as-
pecto fundamental que pode funcio-
nar como nutriente de qualidade,
tanto no clima organizacional quan-
to na produtividade da empresa: a
diversidade. "Pessoas com diferen-
tes culturas, etnias e históricos so-
ciais enriquecem uma empresa. É
uma miopia não enxergar esse be-
nefício. E as dinâmicas são momen-
tos perfeitos para se identificar e
fomentar essa diversidade", ressal-
ta Williams. "Aqui, não exigimos
que os candidatos tenham estudado
em instituições de primeira linha.
Também não é obrigatória a fluên-
cia em língua inglesa. Um profissi-
onal pode ser poliglota, ter feito
doutorado em Harvard e ser um pés-
simo companheiro de equipe ou
gestor de pessoas."

Adepto da flexibilidade e da ges-
tão da responsabilidade individual,
Bonorino também defende a diver-
sidade dentro da organização. "Há
pessoas que funcionam melhor de
manhã bem cedo; outras rendem
mais no fim da tarde. Não dá para
dizer que um é melhor que o ou-
tro. Temos de administrar os dife-
rentes ritmos e otimizar a perfor-
mance do grupo", explica. "E isso
precisa ser feito desde o começo;
por exemplo, na administração de
uma dinâmica de grupo". *-
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