
Não é de hoje que grandes empresas investem pe

sado para encontrar os melhores talentos. Agora, 

mídias sociais e ferramentas que vasculham a 

web em busca de "d icas" sobre a personalidade 

do candidato começam a fazer parte do currículo, da carta de 

apresentação e até da entrevista. Essas novidades oferecem 

mais oportunidades - tanto para recrutadores quanto para 

quem busca um trabalho. Segundo uma pesquisa feita há 

poucos meses pela empresa on-line de recrutamento Jobvite, 

nos Estados Unidos, 93% dos mil profissionais de recursos 

humanos entrevistados conf iam no Linkedln para reunir 

informações sobre candidatos. Dois terços deles garantem 

consultar dados também no Facebook, e pouco mais da 

metade no Twitter. 

Essas novas maneiras de descobrir e selecionar candidatos 

vêm chamando a atenção de psicólogos. Muitos argumentam 

que a tecnologia traz benefícios para empresas e caçadores 

de talentos, os headhunters. Mas na opinião de outros tantos 

especialistas ainda são a empatia e a in tu ição-e não a ciência 

- as maiores responsáveis pelas boas contratações. Porém, 

antes de avaliar a eficácia desses novos métodos de contrata

ção é preciso considerar as lacunas das formas tradicionais. 
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O objetivo do recrutador- seja o diretor de recursos huma

nos, o gerente ou diretor de determinada área - é encontrar 

a pessoa que melhor se adapte às necessidades, à missão e 

à cultura da instituição. Tradicionalmente, o responsável por 

essa tarefa cria algum tipo de anúncio para a vaga, em alguns 

casos envia para empresas especializadas em divulgação e 

seleciona alguns currículos e, em geral, referências são bem-

-vindas. Atualmente, existem no mercado várias empresas 

terceirizadas, especializadas em contratações. Por fim, são 

convocados alguns candidatos para entrevista. 

Esse processo, porém, costuma ser bastante falho e, na 

maioria os casos, não considera importantes descobertas da 

psicologia organizacional sobre como selecionar pessoas. Tes

tes de inteligência, por exemplo, podem indicar possibilidades 

de desempenho em diversas áreas de trabalho e ajudam a 

inferir a capacidade de aprender, o que pode ser eficaz durante 

o treino que será oferecido pela empresa. No entanto, esse 

tipo de ferramenta não é a primeira opção para a maioria das 

empresas devido aos custos (veja quadro na pág. 46). 

Considerados por muitos pesquisadores como fortes 

preditores de desempenho na carreira, os testes de persona

lidade também costumam ser usados como ferramentas no 

processo de recrutamento e seleção. Diversos estudos com

provam, aliás, que o sucesso profissional depende mais da 

personalidade do que da formação acadêmica ou até mesmo 

da experiência profissional. 

Vários testes usados nessa área para avaliar características 

pessoais são embasados em um modelo americano, bastante 

difundido nas últimas décadas, que considera cinco grandes 

aspectos de personalidade. Existem várias versões do bigfive, 

mas em essência todas medem os mesmos traços - estabi

lidade emocional (ou neuroticismo), extroversão, abertura a 

novas experiências, simpatia, conscienciosidade (veja quadro 

da pág. 48). Este último e, em menor medida, a estabilidade 

emocional são considerados os preditores mais consistentes 

de sucesso da vida profissional. Poucos estudos, no entanto, 

demonstram a capacidade dos testes de personalidade de 

prever com precisão o desempenho de um candidato. 

A bem da verdade, porém, nenhum exame psicométrico se 

encaixa perfeitamente nos processos de recrutamento. Alguns 

pesquisadores acreditam que os avaliadores tendem a se con

centrar em comportamentos cotidianos dos entrevistados, já 

que esse tipo de informação é facilmente acessível durante uma 

conversa. Estudos feitos em diversos países apontam que os 
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candidatos tendem a considerar "menos justos" 

os testes do que as entrevistas ou mesmo que ter 

de dar provas de seu trabalho. Alguns psicólogos 

consideram que essa sensação de ser, de alguma 

forma, "não visto", pode interferir na motivação 

durante o processo seletivo e até na decisão de 

aceitar o trabalho. 

DE O L H O NAS REDES 

Descobertas recentes sugerem que é possível de

duzir aspectos da personalidade a partir de pistas 

digitais. Num estudo preliminar, os psicólogos 

Samuel D. Gosl ing e Simine Vazire, da Universi

dade do Texas em Austin, examinaram 89 páginas 

de voluntários e conseguiram detectar o grau de 

características pessoais dos participantes, como 

extroversão e conscienciosidade. As conclusões 

dos cientistas foram cruzadas com amigos de 

longa data dessas pessoas e se mostraram bas

tante alinhadas 

Consu l ta r blogs t ambém pode ser uma 

ótima maneira de conhecer mais sobre uma 

pessoa. Em um estudo de 2010, o psicólogo 

Tal Yarkoni, pesquisador da Universidade do 

Colorado em Boulder, analisou d iscussões de 

695 blogs e as respostas de seus donos a partir 

de referências de testes de personalidade. Ele 

descobriu que entre os blogueiros considerados 

menos estáveis emocionalmente era comum 

o uso das palavras "r idículo" e "preguiçoso", 

enquanto que aqueles apontados como agradá

veis preferiam descrever situações como "muito 

boas" , " in teressantes" e "admiráveis" . 

Esses resultados reforçam a intuição de mui

tos recrutadores que procuram informações sobre 

candidatos em sites de busca ou perfis no Linke-

dln, Facebook e Twitter. Em um estudo de 2011, 

os psicólogos Ralf Caers e Vanessa Castelyns da 

Universidade College Bruxelas, constataram que 

4 3 % de 353 profissionais da área de recursos hu

manos entrevistados admitiram tirar conclusões 

sobre a personalidade dos candidatos, como nível 

de extroversão e maturidade, com base em seus 

perfis do Facebook. O problema é o risco de pre

conceito. Muitos focam em características como 

beleza, traços faciais, cor da pele, deficiência física, 

obesidade, e decidem não convocar determinada 

pessoa para entrevista. Esses aspectos, que não 

têm nenhuma relação com desempenho no traba

lho, provavelmente provocariam outros efeitos se 

fossem observados pessoalmente na entrevista. 

Atualmente já é possível encontrar softwares 

capazes de categorizar dados capturados da 

rede e traduzi-los em aspectos de personalida

de. Os aplicativos TweetPsych (Análise deTweet) 

e YouAreWhatYouLike (Você é o que curte) são 

gratuitos e fáceis de usar. O primeiro avalia as

pectos emocionais e intelectuais da pessoa com 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



base naquilo que ela escreve (em no máximo 

140 caracteres) no Twitter sobre diversos assun

tos, como aprendizagem, dinheiro, emoções e 

preocupações, e compara com outros perfis de 

seu banco de dados. Na hora de escolher entre 

dois candidatos com qualificações equivalentes 

a ferramenta pode ajudar a selecionar o mais 

"otimista", por exemplo. 

O segundo aplicativo compila perfis de per

sonalidade de acordo com o modelo de cinco 

fatores, com base nos assuntos que a pessoa 

curte no Facebook (considerando que "curtir" 

seja a maneira que o usuário do site tem para 

expressar sentimento positivo em relação a de

terminado conteúdo on-line, como páginas de 

artistas, fotografias de amigos, atualizações de 

status e t c ) . YouAreWhatYouLike cria classifica

ções, como "liberal e artístico", "calmo e relaxado" 

e "organizado". 

O grupo de pesquisa que desenvolveu o sof

tware, liderado pelo psicólogo Michal Kosinski, 

da Universidade de Cambridge, publicou uma 

análise mais profunda com base em informa

ções de 58 mil voluntários, no início deste ano. 

Os part icipantes permit i ram acesso às suas 

preferências, além de comparti lhar dados de

mográficos detalhados e resultados de diversos 

testes psicométricos. Os pesquisadores analisa

ram os assuntos mais "curt idos" e construíram 

padrões que ajudam a descobrir características 

e preferências, além de mensurar capacidade 

cognitiva. Eles avaliaram a eficácia do método 

por meio de outras informações fornecidas pelos 

voluntários e concluíram que podiam deduzir 

gênero, orientação sexual, preferência política, 

religião e etnia com mais de 7 5 % de precisão. A 

técnica demonstrou menor exatidão para identi

ficar traços de personalidade e inteligência. Um 

dos melhores preditores dessas características 

foi o interesse por assuntos científicos e pelo 

programa de televisão americano The Colbert 

Report (com teor de crítica à política e aos meios 

de comunicação social). 

É importante levarem conta, porém, que o que 

se posta é o que se deseja que o outro veja e leia e, 

ao mesmo tempo, que o dispositivo tecnológico 

pode não apreender nuances mais sutis, tipica

mente humanas. Ainda ass im, muitos cientistas 

acreditam que estão próximos de desvendar os 

rastros digitais da inteligência e personalidade. 

Apesar da crescente popularidade do Twitter 

e Facebook, o Linkedln (rede social desenvolvida 

especificamente para fins profissionais) é a pri

meira opção dos recrutadores na hora de buscar 

informações sobre candidatos. O "endosso" , 

uma de suas novidades, equivale à tradicional 

carta de recomendação. A ferramenta permite 

que usuários confirmem habilidades de outras 

pessoas. A desvantagem óbvia é que a maioria 

troca referência positiva. Além disso, o site não 

autoriza avaliações negativas ou neutras. Ainda 

assim, esse recurso fornece uma rápida visão ge

ral e de fácil acesso aos pontos fortes de alguém 

de acordo com a visão de outras pessoas. Como 

sabiamente já dizia Abraham Lincoln: "Não é 

possível enganar todos ao mesmo tempo". 
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Votos públicos de confiança são val iosos. 

Ass im como no mundo da tinta e do papel, afir

mações de pares geralmente são mais confiáveis 

que as autoavaliações. Um estudo de 2012 dos 

psicólogos Jamie Guillory e Jeffrey Hancock, da 

Universidade Cornell, comparou o comportamen

to de pessoas que usavam currículos de papel 

com aquelas que preferiam expor informações 

profissionais no formato digital. Eles descobriram 

que ambos os grupos costumam mentir, embora 

de maneiras diferentes. Na rede, os participantes 

se mostraram mais honestos sobre experiências 

de trabalho anteriores, no entanto, menos verda

deiros a respeito de interesses e atividades. Ainda 

assim, os pesquisadores acreditam que, ao expor 

informações publicamente, os candidatos tendem 

a ser mais autênticos para não enfrentar questio

namentos de parentes e amigos. Já os currículos 

tradicionais estão a salvo de olhos acusadores. As 

formas como as pessoas empregam seu tempo 

livre, por outro lado, geralmente são pouco conhe

cidas e, por isso, menos contestadas. 

Depois dessa rigorosa inspeção no currículo, o 

candidato pode finalmente se encontrar pessoal

mente com o potencial empregador. Geralmente, 

a entrevista é a base do processo de recrutamento, 

mas muitas vezes é conduzida sem técnica, o que 

pode facilmente reforçar falsas percepções. Não 

raro as perguntas podem a ser tendenciosas em 

relação a mulheres e idosos. E até o perfume usado 

por um candidato pode deflagrar preconceito. 

PARECE BRINCADEIRA 
Pesquisas recentes apontam que entrevistas 

semiestruturadas, ou seja, em que vários interes

sados numa vaga respondem às mesmas per

guntas, são preferíveis a conversas não técnicas. 

O método ajuda diferentes avaliadores a chegar 

a conclusões semelhantes a respeito da mesma 

pessoa. Apesar d isso, ainda predominam os 

tradicionais "bate-papos" na hora da seleção, em 

parte porque provavelmente os contratantes não 

se dão conta das falhas desse tipo de abordagem 

ou por acreditarem que seguir um método pode 

interferirem sua autonomia. 

Atualmente, no entanto, muitas empresas 

buscam melhorar o processo de seleção por meio 

de entrevistas estruturadas on-line e de quebra 

ainda economizam o tempo dos gestores. As 

companhias americanas de recrutamento EnRe-

cruit e Spark Hire já oferecem esse tipo de serviço. 

Interessados podem solicitar que candidatos se 

registrem para respondera algumas perguntas por 

webcam. A abordagem ajuda a padronizar entre

vistas e a ganhar tempo-a lém de limitara duração 

do vídeo em alguns minutos ainda permite avaliar 

o conteúdo da gravação de qualquer lugar com 

acesso à internet, sem precisar coordenar horários. 

Entrevistas virtuais curtas ajudam a encontrar 

os melhores talentos sem sacrificar as pessoas 

envolvidas no processo a ainda oferecem uma 

maneira mais confiável de comparar candidatos. 

Apesar da crescente popularidade do método, sua 

eficácia depende da habilidade dos recrutadores 

de fazer as perguntas certas e interpretar correta

mente as respostas. 

Outra importante estratégia que vem ganhan

do espaço nesse cenário é a que enfatiza o aspecto 
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lúdico, usando jogos on-line para avaliar candi

datos. A vantagem em relação às técnicas tradi

cionais, como testes de personalidade, é propor 

uma experiência mais atraente ao participante. O 

recurso é baseado em teorias comportamentais 

e ajuda a identificar padrões de acordo com as 

ações do jogador, por meio de um software que 

gera um complexo perfil de personalidade. 

A empresa Knack, por exemplo, desenvolveu 

um jogo em que o candidato assume o papel de 

garçom em um restaurante japonês. O profis

sional virtual deve conciliar diversas atividades, 

como preparar sush is , servir pratos, anotar e 

atender pedidos de clientes, higienizar o local, 

entre outras tarefas. Tudo é registrado e traduzido 

em um perfil comportamental de características 

como extroversão, criatividade, impulsividade. Os 

traços psicológicos que ajudam a identificar com

petências profissionais foram definidos com base 

em pesquisas comportamentais que mapearam 

as respostas ao jogo, como capacidade de manter 

o controle diante de várias solicitações - nesse 

caso, a habilidade de multitarefa. 

Trata-se de uma avaliação situacional, que 

recorre a uma métrica diferente de testes de 

quociente intelectual (Ql) ou personalidade, con

siderada por cientistas como bastante eficaz para 

ajudara prever o desempenho no trabalho. Recru-

tadores podem chegar a resultados semelhantes 

de uma maneira mais tradicional perguntando a 

um candidato, por exemplo, como ele lidaria com 

um aluno desatento. Esse tipo de intervenção é 

simples e eficiente e pode ser elaborada de acor

do com o tipo de trabalho em questão ou com a 

cultura corporativa. 

As multinacionais Reckitt Benckisere L'Oréal 

aderiram ao método lúdico. A ferramenta Insa-

nely driven, usada pela Reckitt, ajuda a avaliar a 

capacidade de adaptação da pessoa à cultura da 

empresa. Nesse jogo, os candidatos devem lidar 

com diversas situações complicadas enquanto 

estão a caminho de uma reunião importante. O 

teste se baseia em quatro medidas de persona

lidade - ajustamento, ambição, sensibilidade e 

prudência-extraídas do Inventário da Personali

dade Hogan, uma avaliação amplamente aceita 

pela comunidade científica, sistematizada a partir 

do modelo de cinco fatores. Já o software Reveal, 

disponível no site da LOréal , ajuda a identificar 

pessoas que poderiam ocupar vagas disponíveis 

em outros setores da organização. O jogador 

deve supervisionar o lançamento simulado de 

um novo produto e enfrentar os desafios que o 

projeto provoca em diferentes departamentos. 

As decisões tomadas ajudam a identificar alguns 

traços, como propensão a assumir riscos e habi

lidades analíticas. 

A mais recente geração de ferramentas de 

recrutamento digital utiliza algoritmos para tentar 

reunir toda informação disponível na rede sobre 

uma pessoa. Os aplicativos Klout e Topsy, servi

ços do tipo web-crawling (conjunto de softwares 

de computadores que vasculham a internet em 

busca de ocorrências de determinado assunto 

em uma página), facilitam a quantificação do 

nível de influência on-line do candidato, definido 

a partir da frequência de visualizações, compar

tilhamentos e discussões de suas atividades na 

web. Além de percorrer todas as plataformas de 

mídia social, as empresas também pesquisam 

notícias, posts de blogs, histórico de compras, 

e-mails, seções de comentários, fóruns e o que 

estiver disponível na rede. 

O cenár io poderia fazer George Orwe l l , 

autor do livro 1984, se revirar no túmulo , m a s 

o fato é que a fusão desses serviços fragmenta

dos pode ajudar a construir perfis psicológicos 

mais precisos. A aposta é que empresas en

contrem os candidatos mais adequados antes 

m e s m o de receber um currículo e convoquem 

somen te aqueles com hab i l idades e est i lo 

desejados - e que os esco lh idos se s in tam 

fel izes no trabalho. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 20, n. 251, p. 44-49, dez. 2013.




