
A melhor forma de aplicar o assessment  
 
Para medir o desempenho de executivos estão disponíveis diversos instrumentos no mercado, 
mas um deles vem sendo utilizado com freqüência pelas empresas de RH por permitir um 
amplo mapeamento de situações diversas, o Assessment.  
 
O recurso é uma combinação de várias ferramentas que mede competências em um cargo 
específico, útil quando há necessidade de alteração de cargos, horizontal ou verticalmente. 
Porém, muitas vezes, sua aplicação não é correta e pode consumir capital desnecessário da 
empresa.  
 
Algumas consultorias, por exemplo, estimulam a auto-avaliação pelos funcionários, quando o 
método deveria ser coordenado por um consultor. “Há gente fazendo trabalhos que não são 
exatamente Assessment”, aponta Gladys Zrncevich, da A2Z Consultores Ltda.  
 
“Existem consultorias que enviam questionários para os funcionários e depois só recolhem os 
formulários, sem ter nenhum contato com os colaboradores”, diz. Para ela, a legitimidade da 
avaliação só é conquistada se for realizada por um profissional especialista, neutro e isento e 
não pelo próprio analisado. Seria como deixar a raposa cuidar do rebanho de ovelhas...  
 
“Na melhor das hipóteses, aproveita-se 20% dos dados que são coletados quando a 
ferramenta não é aplicada de maneira correta”, explica. Quando isso acontece, a companhia 
acaba perdendo o dinheiro que investiu em todo o processo e não obtém os resultados 
esperados.  
 
Atributos da ferramenta 
 
Para evitar esse problema, a organização precisa analisar a metodologia e o material utilizado, 
os estudos de validação e os resultados dos outros projetos da consultoria antes de optar pelo 
Assessment. Os atributos da ferramenta, como a capacidade de traçar um perfil detalhado do 
executivo de uma organização e verificar as habilidades de um indivíduo no ambiente de 
trabalho acaba chamando a atenção das empresas, que nem sempre verificam as referências 
da companhia que vai aplicar a metodologia.  
 
Para Rosangela Guedes, da RGB consultoria em RH, o Assessment não pode ser descrito como 
um simples processo de avaliação, mas como “um mapeamento do nível de maturidade do 
executivo em competências previamente definidas e consideradas fundamentais para o bom 
desempenho da função”. Dessa forma, abrem-se caminhos para identificar oportunidades de 
desenvolvimento e para aplicar ações que possam maturar as habilidades do funcionário a 
partir do modelo de aptidões da empresa. Profissionais como Rosangela acreditam que a 
metodologia não deve ser confundida com instrumento de ponderação psicológica, já que não 
se propõe a esse objetivo.  
 
Retenção 
 
Também é possível estabelecer políticas de retenção de talentos por meio do Assessment, pois 
ele “fornece informações sobre motivações e dificuldades dos colaboradores”, como explica 
Bárbara Demange, diretora-geral da Demange e Associados Global Consulting. Segundo a 
consultora, a estrutura do processo está baseada em um prévio planejamento de análise do 
cargo e no objetivo do projeto. Só então é possível escolher a melhor forma de realizar o 
Assessment, uma vez que ele “não é apenas uma união de avaliações”, explica.  
 
Outra questão que geralmente não é comentada são as limitações do próprio instrumento. O 
produto, se bem utilizado, pode contribuir para o aperfeiçoamento da corporação. No entanto, 
ele não é milagroso.  
 
A consultora diz que muitos profissionais estão acostumados a conferir à ferramenta poderes 
que ela não tem.  



Segundo ela, o Assessment não é capaz de detectar atributos éticos de um indivíduo nem sua 
honestidade. Assuntos como estes, defende, são descobertos apenas com a convivência. 
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