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Encontrar o funcionário com o perfil desejado pela empresa é quase sempre um desafio. 
Entusiasmo e potencial são apenas uma parte do que deve ser considerado durante a 
entrevista de contratação. Ocorre que a maioria das empresas utiliza técnicas de entrevistas 
inadequadas, com foco na subjetividade do candidato, deixando de lado o essencial, que é a 
análise precisa das respostas.  
 
"Se isso parece ser grave, pior ainda é quando um funcionário deixa o cargo logo depois de 
preenchê-lo. Isso custa uma fortuna em encargos para uma companhia", diz Célia Costa, 
professora de Gestão de Pessoal da Fundação Getulio Vargas. Segundo ela, hoje, cerca de dois 
terços dos executivos cometem erros clássicos ao contratar pessoal. Isso, claro, acaba 
influenciando negativamente o desenvolvimento da empresa em seu dia-a-dia.  
 
Célia ministra hoje (8) o curso "Entrevistas e Seleção por Competências", da Integração Escola 
de Negócios, onde mostrará a importância da estruturação de todas as etapas do processo de 
seleção. "Os profissionais inscritos receberão treinamento de como elaborar laudos em 
processos seletivos e como obter as informações necessárias para estruturar o melhor perfil 
para selecionar o candidato ideal", diz. O programa é destinado a psicólogos, recrutadores de 
RH, gestores e pessoas envolvidas nesses processos.  
 
"É preciso que um gestor ou um executivo de RH conheça o passo a passo do processo de 
seleção por competência, para aplicação imediata. É preciso que saiba como obter o máximo 
de informações do requisitante para estruturar um processo alinhado às necessidades da 
função e às estratégias organizacionais. É ainda necessário que aprenda como detectar o 
candidato com o perfil mais adequado à função por meio da metodologia da entrevista 
comportamental. E, para finalizar, que saiba elaborar o laudo do processo seletivo e como 
apresentá-lo para o requisitante", observa a especialista.  
 
De acordo com ela, para que a empresa não contrate pelo currículo do candidato e não o 
demita pelo comportamento, como é de praxe acontecer, a entrevista deve ser baseada na 
performance do aspirante a uma vaga. "Acredita-se que as atitudes e performances no 
passado são os melhores indicadores da sua performance no futuro. Entrevistas que levam em 
conta o passado profissional reduzem significativamente julgamentos pessoais dos 
entrevistadores e também reduzem as chances do candidato manipular a resposta." Este tipo 
de entrevista é chamado de "entrevista por competência", que não é interpretativa e pode ser 
aplicada por profissionais com diferentes formações, e não necessariamente por psicólogos.  
 
"A lógica é: a empresa sabe e reconhece os comportamentos necessários para realizar sua 
estratégia. Busca, então, profissionais que tenham esses comportamentos desenvolvidos. É a 
pessoa certa no lugar certo", conclui Célia.  
 
Claudia Riecken, especialista em lingüística comportamental e criadora do Método Quantum - 
usado na Escola Paulista de Medicina, na indústria brasileira em larga escala, em 
universidades, projetos sociais e até pela polícia e pelo governo - diz acreditar que é 
fundamental que o gestor desenhe o perfil do que espera do candidato, tanto técnica quanto 
comportamentalmente para uma contratação. "Ocorre que, sem uma metodologia 
credenciada, corre o risco de partir para o empirismo e o achismo", diz.  
 
Ela observa que, como a maioria das entrevistas não é realizada por psicólogos, é um erro 
recorrer às subjetividades do candidato. "O entrevistador deve, antes de tudo, ter uma 
percepção ampla do negócio da empresa na qual está inserido. Depois, deve partir do princípio 
de que não há milagres. A partir disso, e usando dados objetivos, vai perceber se o candidato 
é expansivo, detalhista, controller, arrojado, aventureiro, se gosta de delegar funções etc., 
enfim, se tem perfil para determinada vaga ", finaliza.  
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