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O competitivo mercado de trabalho está exigindo cada vez mais qualificação de profissionais em 
busca de uma recolocação. Mas há pelo menos uma característica que é considerada unanimidade 
para os profissionais de recrutamento no momento da contratação: o caráter do candidato, 
principalmente quando este está preste a assumir cargos de confiança ou posições de liderança. É 
nesse contexto que entra a grafologia, técnica que está sendo bastante utilizada pelas empresas 
nacionais e estrangeiras e que analisa a personalidade de uma pessoa através da análise de sua 
escrita.  
 
Essa prática ainda não é reconhecida como ciência no Brasil, mas muitas empresas já a utilizam 
em diferentes situações na gestão de pessoas: contratação e promoção. A Kaiser, por exemplo, 
utiliza a grafologia para a avaliação de competência de seus líderes. A agência Reuters vê a 
técnica como peça-chave do processo de seleção para candidatos de todos os níveis. 
 
A grafóloga e consultora de Recursos Humanos Luísa Medeiros explica que a grafologia não é um 
teste psicotécnico, mas sim uma técnica de análise da escrita, na qual o profissional consegue 
avaliar temperamento, sem precisar ser formado em psicologia. Aspectos emocionais, clareza de 
julgamento e capacidade de administração das responsabilidades são algumas das 300 
características que podem ser avaliadas por meio dessa técnica. 
 
“A grafologia teve início na França em 1622 e, desde então, pesquisadores de todo o mundo não 
pararam de estudar o tema”, conta. Segundo Luísa, a grafologia é reconhecida como profissão na 
Itália, Suíça, Alemanha e Estados Unidos.  
 
“No Brasil, estamos caminhando para a legitimação, pois já há cerca de 15 anos empresas de 
todos os portes se utilizam desta técnica, principalmente para a orientação vocacional, 
contratação e recolocação profissional”, afirma.  
 
Para realizar o teste, o candidato precisa escrever um texto de no mínimo vinte linhas, com tema 
livre, em uma folha de sulfite. “Não há um prazo de realização determinado, o importante é que a 
caneta não seja porosa e o candidato tenha liberdade para criar, pois é preciso captar seu 
momento de expressão com naturalidade”, explica o grafólogo José Bosco.  
 
O idioma também não interfere na avaliação, pois é a forma da escrita que é avaliada. Para 
Bernadete Arruda, grafóloga que atua há mais de trinta anos no mercado, outro detalhe 
fundamental é que a folha não tenha linhas, nem margens.  
 
Margaret Marvas, diretora de Recursos Humanos e Desenvolvimento da Reuters para a América 
Latina, conta que desde que entrou na empresa, em 1997, inseriu o uso da grafologia no processo 
de seleção. “Como sou psicóloga e administradora de empresas, posso dizer que nunca vi teste 
tão eficaz na avaliação do caráter de um indivíduo”, ressalta. A Reuters conta com 500 
colaboradores, que atuam em 17 países na América Latina, e seus candidatos a todos os cargos 
passam pelo teste.  
 
“As pessoas podem até mudar a dinâmica da personalidade, ou mesmo tentar alterar a sua 
atitude em uma entrevista. Também podem alterar a forma de escrever, mas a estrutura de 
personalidade se mantém, e a análise desta é que é feita pela grafologia, e com uma margem 
mínima de erro”, comenta a diretora de Recursos Humanos.  
 
A empresa terceiriza os serviços de um grafólogo brasileiro, que avalia todos os testes para a 
América Latina. “Os nossos departamentos de Recursos Humanos nos enviam o material por 
correio, pois a análise tem de ser feita através da folha original. O laudo fica pronto em menos de 
um dia, e logo depois é enviado por correio”, explica.  



Ana Paula Cramez, diretora corporativa de Recursos Humanos da Kaiser , conta que a empresa, 
que possui 2.500 colaboradores, só utiliza a grafologia para os processos de avaliação da 
competência dos líderes. “Como a grafologia é um método ainda não reconhecido no Brasil, nós 
optamos por usá-la apenas como ferramenta complementar no processo de desenvolvimento dos 
nossos colaboradores. Além do teste, realizamos dinâmicas de grupo e entrevistas individuais”, 
conta. Segundo Ana Paula, a margem de erro do teste é mínima.  
Cargos estratégicos  
 
Andréia Mara Roberto, analista corporativa de Recursos Humanos das lojas Riachuelo, só faz uso 
da técnica nos processos de seleção para os cargos estratégicos.  
“Utilizamos a grafologia há mais de dez anos, pois esse é um instrumento fundamental para a 
análise de caráter do indivíduo que ainda não conhecemos. Acreditamos que, quando o indivíduo 
já está na empresa, não precisamos mais da análise da escrita, mas de métodos mais presenciais, 
como entrevistas”, explica.  
 
A Riachuelo conta com 11 mil colaboradores, 400 dos quais ocupam cargos estratégicos. “Nós 
temos um grafólogo contratado, que faz parte da equipe de Recursos Humanos. O sucesso dessa 
técnica é tão grande que até o segundo semestre já aplicaremos o teste na contratação de 
colaboradores para cargos de todos os níveis. Para atender a esta demanda, a empresa fará 
investimento alto, pois financiará curso de grafologia para oito profissionais da área de Recursos 
Humanos”, afirma. Hélio Lúcio Jesus de Sá, gerente de Recursos Humanos e Gestão de Qualidade 
da Karina Plásticos , aposta na grafologia como uma análise global do candidato. “Para cargos de 
confiança é preciso se certificar de algumas qualidades. É nesse contexto que entra a grafologia, 
como um teste complementar para a escolha de um profissional estratégico”, reforça.  

 
 
Leia Mais 
 
Uma análise de símbolos 
 
A grafóloga Luísa Medeiros explica que o teste é feito através da análise decodificada do conteúdo 
psicológico dos pequenos símbolos da escrita. “O tamanho da letra, a largura, as margens, a 
inclinação, as características da grafia do indivíduo —como ordem, velocidade, clareza — e a 
assinatura são alguns dos vários aspectos analisados”, explica.  
 
Segundo os especialistas, a margem de acerto do teste é de 95 %. “Geralmente, o erro é 
proveniente de alguma distração do profissional que analisa e não da técnica em si”, afirma Luísa.  
O grafólogo José Bosco reforça que os cuidados no momento da aplicação e avaliação do teste 
devem ser seguidos de maneira rígida. “Há alguns profissionais no mercado que estão criando 
softwares para a análise do teste. Essa postura é inadmissível, pois a análise só pode ser feita 
através do conteúdo original. A inclinação e pressão da escrita são fatores fundamentais à 
avaliação”, diz. 
 
Bosco explica que as características da escrita são subjetivas, mas ele compartilha alguns 
métodos de avaliação. “Por exemplo, pode-se analisar o pingo da letra ‘i’: se este for alto, 
demonstra que a pessoa é idealista, sonha alto”, afirma. 
 
Outra curiosidade é sobre a sexualidade do indivíduo, que, segundo Bosco, também pode ser 
analisada pela grafologia. “Se a barriga da letra G for escrita de forma invertida, pode-se detectar 
um complexo de Édipo, que indica uma paixão pelo mesmo sexo.  
Infelizmente, algumas empresas ainda questionam a sexualidade do profissional”, comenta. Luísa 
adverte que a análise não pode ser baseada em características individuais. “Um aspecto obtido 
através da forma pode ser completado com a avaliação da inclinação”, conclui. 
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