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Tudo parece óbvio, mas as empresas continuam errando", desabafa o doutor Robert 
Hogan, especialista em psicologia organizacional, que esteve semana passada, em São 
Paulo. O que aborrece o professor ame ricano, autor de cinco livros e mais de 300 
artigos, que analisam as diferentes personalidades no ambiente de trabalho, é que as 
companhias persistem em colocar pessoas nos lugares errados. Isso acontece, por 
exemplo, quando alguém introvertido é transformado em um vendedor ou quando uma 
pessoa mais rude fica responsável pelo atendimento ao consumidor. Para traçar o 
perfil psicológico de funcionários, o ex-professor da Johns Hopkins, doutorado pela 
Universidade da Califórnia, criou um teste chamado Inventário Hogan de 
Personalidade, que já foi aplicado em 300 mil pessoas, com 200 cargos distintos, em 
vários países. No Brasil, o teste será realizado pela consultoria Ateliê de 
Desenvolvimento Humano e Organizacional, comandada pelos executivos Roberto 
Affonso dos Santos e Marcelo Matos Lomelino, novos parceiros do professor. Para 
Hogan, conhecer bem o "staff" significa saber recompensa-lo da melhor maneira. 
Quem faz isso, segundo ele, acaba aumentando o seu caixa. Durante o anúncio da sua 
entrada no país, Hogan concedeu uma entrevista exclusiva ao Valor. A seguir, os 
principais trechos: 
Valor: Como tirar o melhor proveito das diferentes personalidades para formar times 
mais eficientes nas organizações? 
 
Robert T. Hogan: Tudo dependerá do tipo de grupo que você precisa. O mais 
importante ao escolher as pessoas é ver quais serão as suas atribuições. Você 
precisará de alguém ambicioso, que faça as coisas acontecerem. Terá que ter alguém 
criativo, que tenha muitas idéias e também uma pessoa com habilidades sociais, que 
mantenha o grupo organizado. Se você não tiver esses três tipos de pessoas, ele não 
funcionará. 
 
Valor: Qual o segredo para escolher a pessoa certa para determinada tarefa?  
 
Hogan: Existe um número pequeno de dimensões de personalidades. Essa questão não 
é infinitamente complexa. Diferentes características de personalidade são importantes 
para trabalhos diferentes. As organizações costumam tomar decisões estúpidas na 
hora de destinar as pessoas para um determinado trabalho. É como você colocar uma 
pessoa introvertida para ser vendedora. Ou, ao contrário, alguém extrovertido para ser 
um fiscal financeiro em uma seguradora. Pegue uma pessoa meiga e bastante 
complacente e coloque no setor de cobranças ou pegue alguém bem durão, que adora 
o confronto, e coloque no serviço ao consumidor. Não vai funcionar. 
 
Valor: Uma escolha errada irá impactar no resultado financeiro da empresa? 
Hogan: Imediatamente. Você tem que adequar as características da personalidade ao 
perfil do trabalho. Se você fizer isso conseguirá  uma produtividade maior, reduzirá o 
"turn over" e o índice de absenteísmo. 
 
Valor: Essa constatação pode ajudar também a minimizar problemas hierárquicos? 
 
Hogan: Sim. O primeiro problema hierárquico é sempre a personalidade de quem está 
no comando. Se você tiver a pessoa errada no topo da organização, ela poderá 
desmoronar. Com a nossa experiência observamos que toda companhia tem 
problemas no nível gerencial mediano. Alguém que era muito bom no seu trabalho de 



origem é promovido sem ser consultado. A empresa não sabe nem se ele acha que 
faria um bom trabalho no novo cargo. Isso é bem comum. É muito chato pensar que 
as empresas ainda fazem isso, é tudo tão óbvio. 
 
Valor: Qual o estrago que um líder ruim pode fazer? 
 
Hogan: A primeira coisa ruim que ele faz é não providenciar uma direção clara para a 
empresa. Outra coisa acontece no chamado "micromanager", ele acaba 
supervisionando muito de perto as pessoas, como as mães fazem. Bons líderes sabem 
como delegar e deixar as pessoas sozinhas. Outra coisa ruim é que eles podem ser 
muito emocionais e saírem gritando pela companhia. Assim, eles fazem as pessoas 
ficarem tristes e até pedirem demissão. Um bom líder dá um tom único à organização. 
As pessoas gostam de trabalhar nela, são energizadas e motivadas. Elas fazem coisas 
extras para a companhia e quando falam sobre ela fora do trabalho, são positivas. Se 
as pessoas estão infelizes e não gostam do chefe, elas podem encontrar milhões de 
caminhos para acertar as contas, para sabotar. Elas trabalham devagar, abusam dos 
consumidores. Se os gerentes abusam do seu pessoal, sofrerão retaliações. O time vai 
dizer sim senhor, mas basta ele virar as costas que as coisas mudam. 
 
Valor: O tipo de reconhecimento que as pessoas esperam da organização muda 
conforme o seu perfil psicológico? 
 
Hogan: Isso dependerá mesmo da pessoa. Mas essa é uma questão de valores e a 
personalidade não tem uma relação direta com isso. Uma pessoa extrovertida pode 
gostar ou não de dinheiro. As pessoas que gostam de dinheiro esperam que a empresa 
reconheça seu trabalho pagando mais. Existem outras que são loucas por elogios. Para 
elas, você precisa dar elogios e não oferecer dinheiro. Os que gostam de se divertir, 
poderão ser recompensados com uma festa por mês. 
 
Valor: Quais são as principais dimensões usadas para analisar a personalidade dos 
funcionários no trabalho? 
 
Hogan: Existem cinco dimensões importantes. A primeira é a que vai da autoconfiança 
até a insegurança. Todos podem ser incluídos nela. A segunda é a da ambição. Ela 
abrange desde as pessoas que querem estar à frente da parada, no comando até 
aquelas que são preguiçosas e preferem ficar sentadas na praia bebendo caipirinha. A 
terceira é sobre sociabilidade, que inclui aqueles que adoram ter muitos amigos e viver 
sua vida em público, até os que gostam de ter um tempo sozinhos para ficar quietos, 
como os bibliotecários. Esta é uma dimensão muito importante. A quarta diz respeito 
ao grau de concordância e harmonização. São pessoas muito charmosas e diplomáticas 
e o seu oposto, que poderia ser comparado a um policial mais agressivo e rude. A 
quinta dimensão é relativa à prudência, que se refere a pessoas que são cuidadosas 
em relação às regras que devem seguir, são previsíveis e gostam de saber o que é 
esperado delas. São do tipo que se aborre cem quando outras pessoas não seguem as 
normas. Essa dimensão também até aqueles que, ao contrário, odeiam regras, são 
muito flexíveis e até caóticos. 
 
Valor: Quais as características da personalidade que costumam ajudar a pessoa a 
chegar ao sucesso nos negócios? 
 
Hogan: A dimensão da personalidade que vai da autoconfiança até a autocrítica é a 
mais importante em relação à inteligência. Uma pessoa muito inteligente e esperta 
pode não ser bem sucedida nos negócios se não for bastante autoconfiante. Mas, uma 



pessoa modestamente inteligente e incrivelmente confiante pode se dar muito bem. 
Isso é um perigo. Nas nossas pesquisas, uma das coisas que descobrimos é que 
existem outras dimensões importantes além daquelas cinco, como por exemplo, a 
distinção entre a ambição e a sociabilidade. Existem pessoas que são muito ambiciosas 
e ao mesmo tempo introvertidas. Outras podem ser exatamente ao contrário, 
preguiçosas e extrovertidas. 
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