
Grafologia nas empresas  
 
Ferramenta mostra-se presente em diferentes processos de avaliação 
 
Quem é a pessoa que quer trabalhar em sua empresa? Quais as suas crenças, aspirações e 
desejos? Será que este candidato atende as suas expectativas? Estas são algumas indagações que 
vivem na vida das pessoas, ou melhor, das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. 
Por isso, que em 1900 surgiu no Brasil um instrumento de análise comportamental que teve a 
capacidade de responder estas e outras perguntas, com uma margem grande de acerto. Trata-se 
da grafologia, técnica muito utilizada em países da Europa, Estados Unidos e Canadá.  
 
Para entender um pouco do seu sucesso, a grafóloga Luisa Medeiros utiliza-se do dito de Max 
Pulver, um famoso grafólogo suíço que diz "o consciente escreve e o inconsciente dita". Ou seja, 
não importa o tipo de letra, a pessoa nunca conseguirá, através da escrita, dissimular a verdade o 
tempo inteiro, em algum momento, ela expressará a sua real personalidade.  
 
Conforme explicações de Silvio Petrone, professor de grafologia do Instituo Pieron, a técnica não é 
considerada um teste psicológico, mas sim um instrumento de avaliação que diz sobre as 
características da personalidade, através da grafia do indivíduo.  
 
Para a diretora executiva da Neoplan RH, Maria Garcia, o trabalho feito com a grafologia é algo 
que atende as expectativas e que estabelece um excelente grau de aproximação e conhecimento 
do colaborador ou futuro colaborador. A empresa utiliza o instrumento desde 1993 e, segundo ela, 
foi escolhido por ser uma avaliação livre de manipulação, por trazer características do momento 
do profissional e porque os laudos de avaliação atendem o que a empresa busca. "Através de 
nossas consultoras, realizamos o teste e encaminhamos para a grafóloga responsável. Mesmo que 
se desenvolvam inúmeras análises para o mesmo cargo, temos uma resposta única e bem 
explicativa. E como os nossos colaboradores recebem um feedback veraz daquilo que foi 
analisado, eles logo entendem o valor que o instrumento representa", coloca.  
 
A grafologia pode ser utilizada pela empresa para auxiliá-la de diferentes formas. A Neoplan RH, 
por exemplo, a usa para processo seletivo, independente de função e para orientação de carreira. 
Mas ela também pode ser útil como prevenção de acidentes, pensando que um mesmo trabalho 
pode ser bom para um profissional e ruim para outro, por isso é imprescindível conhecer a pessoa 
ideal para preencher o cargo certo. Isso se encaixa na avaliação de potenciais, caso a empresa 
tenha uma vaga para mais de um colaborador, a grafologia irá desempatar o quadro, 
evidenciando o melhor empregado através de sua personalidade. O que a grafóloga Luisa enfatiza 
é que não existe candidato perfeito. "Qualquer instrumento de avaliação, inclusive a grafologia, 
em geral acerta 80% a 90%, então como o ser humano é muito complexo, nenhum teste vai nos 
dar 100%".  
 
Assim como outros instrumentos de identificação do ser humano, a letra é exclusividade do 
indivíduo. O que significa que nenhuma caligrafia é igual a de outra pessoa, isso se deve porque 
quem escreve é o cérebro e não a mão, portanto para uma análise grafológica não importa se a 
pessoa é destra, ambidestra ou canhota. Além da vantagem do baixo custo, a grafologia não 
precisa da presença da grafóloga no momento da aplicação do teste. E na empresa, qualquer 
colaborador pode aplicar desde que siga as seguintes instruções:  
 
Realizar o teste em ambiente tranqüilo, sem interrupções e em mesa lisa; 
Utilizar caneta esferográfica, de cores azul ou preta; 
Utilizar folha sulfite; 
Solicitar um texto com 20 linhas, no mínimo; 
Não escrever no verso da folha; 
Pedir um tema livre para redação; 
Solicitar assinatura no final do texto. 



Segundo Luísa, todos estes dados representam um significado para o trabalho. Jamais se deve 
fazer análise somente da assinatura e nem somente do texto. É importante que a empresa 
pergunte para o avaliado se ele está consumido alguma medicação, pois certos remédios podem 
causar tremor e prejudicar o resultado do teste. O fato de fumar muito ou estar em abstinência, 
também é algo que compromete a análise. "A avaliação grafológica, assim como qualquer outro 
instrumento de análise, não serve para reprovar, mas sim para saber. Digo isto porque as pessoas 
têm a explicação mística de dizer que foi reprovado pela grafologia. Não é isso! O que acontece, 
na verdade, é sempre um conjunto de características que vai mostrar o candidato que chega mais 
perto do que se pede, lembrando que não existe candidato perfeito", esclarece.  
 
O professor Petrone ressalta que também há limitações para a grafologia, lembrando que em 
certos casos o teste não deve ser utilizado. "Tenho de partir do pressuposto que a pessoa tem um 
treino de escrita, a partir do momento que tenho alguém que cursou até os dez anos de idade, e 
que desde então raramente escreve, o teste grafológico não é o mais indicado".  
 
Já Luísa tem uma outra visão. Ela conta que ao fazer alguns testes para o setor operacional, que 
engloba candidatos com apenas o segundo grau de estudo, alcançou excelentes resultados, 
porque segundo ela, "a escrita é como andar de bicicleta, você nunca esquece. E ninguém fica 
sem escrever totalmente, ela sempre fará uma coisa ou outra que exija a escrita".  
 
Mas e se hoje não foi um dia bom?  
 
Esse é outro ponto que a grafologia leva em consideração, há pessoas que tiveram um dia ruim, 
ou que oscilam muito de emoção, vontades, humor e desejos. Por isso, a empresa deve passar ao 
analista como a pessoa estava no momento da conversa. No Brasil, para ser um grafólogo a 
pessoa deve ter um conhecimento mínimo de psicologia, porém não precisa necessariamente ser 
um psicólogo.  
 
A avaliação é feita através da análise de um conjunto de sinais gráficos que indicam a 
característica da pessoa. Petrone relaciona algumas características gerais da escrita:  
 
Letra grande: uma pessoa mais expansiva, com uma necessidade maior de contato com o mundo;  
 
Letra vertical (bem reta): uma pessoa mais racional e comedida nas interações;  
 
Pessoas que escrevem rápido: tem uma necessidade de ação e de encontrar soluções rápidas.  
 
A grafia pode revelar entre outras características a capacidade para liderança; assertividade; 
persuasão; eficiência nas atividades; planejamento; visão estratégica; que tipo de profissões e 
atividades que a pessoa pode atuar ou não; perfil técnico; se cria sinergia ao meio; como é o 
relacionamento interpessoal; autoconhecimento; como reage sob pressão; qual a sua energia; 
qual o seu equilíbrio emocional; grau de prontidão para o candidato passar por um treinamento, 
identificar se ele tem condição de ser treinado dentro ou fora da empresa; se a pessoa tem 
tendências a dissimulação e a mentira, entre outros detalhes que a grafologia identifica com 
rapidez e eficiência.  
 
O grupo informal Intersel - Integração de Recrutamento, Seleção e Recursos Humanos realizou 
uma pesquisa com alguns de seus associados, visando saber o tipo de testes de avaliação 
presentes nas empresas. A pesquisa revelou que cerca de 50% das organizações utilizam a 
grafologia. Confira abaixo para quais cargos a grafologia é mais utilizada:  
  
 
 
 
 



 
Grafologia bem utilizada  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: RH Central - acesso em 11/5/2005 

Empresa  Perfil e vaga que a grafologia se 
aplica 

Emerenciano, Baggio e 
Associados – Advogados - 
300 funcionários 

Vagas de nível analista a gerência 

Instituto Presbiteriano 
Mackenzie Educação - 
2690 funcionários 

Para todas as áreas o uso do teste é 
relevante 

Lojas Riachuelo – 
Comércio Varejista - 8500 
funcionários 

Para todos os cargos 

Bardella Industrias 
Mecânicas - 1400 
funcionários 

Utilizada para cargos de supervisão e 
chefia 

União Química - 90 
funcionários 

Cargos administrativos, de liderança e 
gerenciais 

Karina Plásticos Cargos gerenciais, de liderança, 
analistas, coordenadores  e de 
posições estratégicas 

AVS Getoflex Cargos administrativos e chefias 

CEAPP - Centro de 
Acompanhamento 
Psicológico e Profissional 

Cargos administrativo, supervisão, 
gerência e diretoria 

Kwikasair Transportes - 380 
funcionários 

Para motoristas e todos os cargos a 
partir do nível de analistas 

Bayer CropScience Para todos os processos 

AT&T Para a contratação de funcionários, em 
cargos técnicos, administrativos e 
gerenciais 

ZARAPLAST S/A - Indústria 
de embalagens flexíveis - 
700 funcionários 

Para todas as vagas 

Visteon Sistemas 
Automotivos 

Para seleção e treinamento em todos 
os cargos 


