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Especialista fala sobre os avanços dos testes psicométricos utilizados pelas empresas na 
identificação do perfil psicológico dos talentos. 
 
Conseguir mensurar com precisão estatística e matemática as competências, os 
comportamentos, as deficiências e o desempenho profissional que uma pessoa pode alcançar é 
o sonho de todo recrutador. Deixando de lado a subjetividade e se conectando à ciência, os 
testes psicológicos evoluíram ao longo do tempo dando origem a uma vertente conhecida 
como psicometria. De origem controversa, sabe-se que a especialização ganhou força no fim 
do século XIX com experimentos do inglês Francis Galton, desenvolvidos e aprimorados 
posteriormente por Charles Spearman, James Catell, Wilhelm Wundt, Alfred Binet entre outros. 
 
Atualmente, com um alto índice de confiabilidade, os testes psicométricos são aplicados nos 
processos de recrutamento e de sucessão de grandes empresas como Grendene, Volvo, Itaú e 
Contax. De acordo com headhunters, até mesmo CEOs estão se submetendo a esses testes, 
que tem como uma das maiores vantagens um feedback detalhado. "Muitos líderes se apoiam 
unicamente em suas experiências do passado e isso não é o suficiente. Além de saber o que 
esse CEO já fez, temos que avaliar sua capacidade de lidar com mudanças e descobrir o que 
ele ainda poderá fazer", confirma Paul Englert, um dos principais especialistas em psicometria 
da atualidade e diretor da Occupational Psychology & Research Associates (Opra), que cria 
softwares de avaliação usados por diversas multinacionais, inclusive no Brasil.  
 
De passagem pelo país a convite da DA Consulting, o pesquisador neozelandês, que é mestre 
em estatística aplicada e PhD em psicologia organizacional, conversou com o Valor a respeito 
do uso dessa ferramenta na identificação e no desenvolvimento de talentos. Veja a seguir os 
principais trechos: 
 
Valor: O que são os testes psicométricos? Qual a importância deles no desenvolvimento 
profissional das pessoas?  
 
Paul Englert: Os testes psicométricos servem para avaliar e medir a capacidade de as 
pessoas resolverem problemas e também a rapidez com que fazem isso. É possível descobrir 
tendências de comportamento para, por exemplo, saber como cada indivíduo lida com 
determinadas situações. Assim, podemos entender as diferenças e os potenciais de cada um, 
dando a eles as funções mais adequadas para o seu perfil. 
 
Valor: Como esses testes são aplicados? O enfoque está nas características de aptidão, nas 
habilidades ou na personalidade do indivíduo? 
 
Englert: Todos esses fatores são contemplados nos testes e são igualmente importantes para 
a realização de um recrutamento acertado. Existem questões de múltipla escolha e também 
criamos situações para que o indivíduo se posicione optando pelo o que lhe é mais confortável 
em uma escala que vai desde "discordo fortemente" até "concordo fortemente". Além disso, 
existem problemas verbais e numéricos para serem resolvidos, que servem basicamente para 
testar as habilidades cognitivas. 
 
Valor: As empresas tem aplicado esses testes com mais frequência atualmente?  
 
Englert: Sem dúvida. Esse tipo de ferramenta está sendo cada vez mais usada, uma vez que 
as organizações estão dando maior importância para o tema "pessoas". As empresas precisam 
não apenas descobrir os talentos, mas desenvolvê-los e motivá-los da maneira correta. A 
grande questão é que não há um método padrão para se fazer isso. Cada pessoa possui 
valores próprios e reage aos estímulos de maneira diferente. Os testes psicométricos, nesse 
contexto, ajudam a saber como tirar o melhor de cada um. Há alguns anos ainda havia uma 
certa desconfiança por parte das corporações em relação aos resultados obtidos, mas que já 
foi superada. Os testes hoje medem, por exemplo, motivações e valores com muita precisão, 



pois são aplicados em conjunto com outras ferramentas e métodos, como estudo de casos e 
exercícios de simulações profissionais. 
 
Valor: Os CEOs e diretores do alto escalão também passam por esse tipo de avaliação? 
 
Englert: Sim. Os testes podem ser aplicados em todos os níveis de uma empresa e, de fato, a 
participação dos CEOs e dos diretores tem aumentado. Isso ocorre porque muitos CEOs, para 
resolverem problemas atuais, se apoiam unicamente em suas experiências do passado e isso 
não é o suficiente. O mundo está mudando muito rapidamente e temos que valorizar não 
apenas o que esse CEO já aprendeu, mas também a sua capacidade de lidar com mudanças. 
Além de saber o que esse líder fez no passado, temos que descobrir o que ele é capaz de fazer 
no futuro. 
 
Valor: O conceito de inteligência emocional também está relacionado a isso? 
 
Englert: Sim. As companhias já perceberam que as emoções fazem parte das pessoas mesmo 
quando elas estão no ambiente de trabalho e não se pode desligar isso apertando um botão. 
Então, é preciso entender e controlar melhor as nossas emoções e as emoções dos outros. 
Além disso, o bom líder tem uma equipe engajada que é emocionalmente comprometida e 
inspirada por ele. Além de medir a inteligência emocional, porém, é importante também saber 
quais são os valores que estão relacionados a ela. 
 
Valor: Essas ferramentas precisam ser adaptadas conforme a cultura onde são aplicadas? 
 
Englert: Certamente. Existe um alicerce em comum, mas as perguntas e o entendimento das 
respostas devem estar inseridas no contexto cultural tanto do funcionário quanto da empresa. 
São padrões internacionais, mas que devem ser medidos localmente. É preciso combinar os 
resultados da pessoa avaliada com o perfil do cargo que ela vai ocupar e com a cultura da 
companhia. 
 
Valor: Como o senhor vê a falta de talentos no futuro e como o Brasil está nesse contexto? 
 
Englert: Já estive no Brasil anteriormente e fico cada vez mais impressionado com a força de 
trabalho do país. O Brasil tem muitas vantagens hoje, inclusive intelectualmente. Quando 
ministro cursos aqui, por exemplo, vejo que as pessoas se sentem confortáveis em questionar 
e não aceitam tudo o que eu digo como uma verdade absoluta. Ouço perguntas pertinentes e 
profundas, que são diferentes das de todos os outros países por onde passo. E isso é ótimo. A 
inteligência emocional também é um fator positivo. Os brasileiros são mais expressivos, têm 
mais contato com esse lado da vida e não é tão difícil para vocês falarem sobre suas emoções. 
Em alguns países as pessoas são muito fechadas e esse tema é praticamente um tabu no 
ambiente de trabalho, o que dificulta um pouco as coisas. O Brasil já entendeu que os bons 
resultados vêm das pessoas e, como está se desenvolvendo mais rapidamente agora, pode 
aplicar o que já foi testado e comprovado por outros países, encurtando e barateando todo o 
processo de busca dos melhores talentos. 
 
Valor: Qual o erro mais comum que as companhias cometem no desenvolvimento de talentos? 
 
Englert: Um dos maiores erros é concentrar a maioria dos recursos e esforços na tentativa de 
melhorar os pontos fracos ao invés de potencializar ainda mais os pontos fortes do indivíduo. É 
como se você dissesse ao Kaká, por exemplo, que ele é um excelente jogador de futebol, mas 
que tem um baixo desempenho como goleiro e, portanto, precisa trabalhar mais nisso. Não 
faria sentido. Atuamos em equipes e as pessoas podem e devem ter papéis diferentes. Desse 
modo, os treinamentos mais acertados ocorrem de acordo com as necessidades da 
organização. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7.abr. 2010, Eu & Investimentos, p. D8. 


