
Ferramenta on-line deve ser complemento 
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Para especialistas, mapeamento de características pessoais na seleção profissional não substitui 
entrevista. 
 
Selecionar o melhor candidato em entrevistas de emprego ainda é um desafio para a área de 
recursos humanos. Com profissionais esbanjando títulos de especialização e de MBA, fluência em 
vários idiomas e experiência no mercado, é constante a busca por métodos eficazes para escolher 
o mais apto para o cargo. 
 
Uma forma freqüentemente utilizada por recrutadores são os testes de aptidão profissional ou de 
mapeamento de características pessoais. Ou, como preferem os criadores e representantes dessas 
soluções no Brasil, "ferramentas de seleção". 
 
Compostos de questões de múltipla escolha ou de sentenças com as quais o candidato deve dizer 
se concorda ou não, os testes trazem perguntas simples como "gosta de sair com amigos?" ou 
"seria mais feliz se fosse famoso?", podem ser respondidos on-line e, em geral, levam menos de 
24 horas para que o usuário tenha o resultado em mãos. 
 
Não são considerados testes psicológicos -cuja regulamentação está a cargo do Conselho Federal 
de Psicologia desde 2003-, mas se propõem a ajudar os recrutadores a selecionar candidatos ou 
nortear a carreira de estudantes. 
 
Apesar de largamente utilizados no mercado, esses métodos estão muito longe de ser 
unanimidade entre especialistas. 
 
"Essas são soluções que medem mais a autopercepção do que a estrutura psicológica do 
candidato", analisa a psicóloga Tatiana Wernikoff, do Instituto de Psicologia Organizacional. 
"Há muita imperícia nessas ferramentas", sentencia a coordenadora do programa de orientação de 
carreira da FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo), Tania Casado. De acordo com ela, alguns sistemas dão margem para que o 
profissional manipule as respostas de forma a enquadrar-se na área à qual concorre. 
 
De acordo com o presidente do Ibehi (Instituto Brasileiro de Estudos Humanísticos Integrados), 
José Diney, há ainda outro problema com relação aos testes. "O Brasil tem um cacoete: adotar 
modelos e terminologias das soluções norte-americanas sem moldá-los ao perfil da população 
brasileira." Para ele, "o importante é não tratar os candidatos de forma homogênea". "Esses 
testes não suprem a avaliação global dos candidatos, que inclui competência técnica, perfil 
emocional, perfil psicológico e relacionamento com colegas." 
 
Múltiplas avaliações 
 
Jorge Matos, diretor da HLCA Human Learning -empresa responsável pela comercialização do E-
Talent, um dos sistemas de verificação de aptidão profissional-, enfatiza a importância de 
conhecer pessoalmente o candidato durante a seleção. "Nenhuma ferramenta deve ser utilizada 
sozinha", ressalta Matos. 
 
Paulo Ancona Lopez, da Vecchi & Ancona, firma que criou a Análise de Perfil Comportamental 
Profissional, também é taxativo: "Não é o sistema sozinho que vai fazer o processo de seleção". 
Além de não dever ser utilizado como única forma de escolha, especialistas garantem que o 
candidato tem o direito de saber a qual deles é submetido e sua função. 
 



Para quem não obteve boa avaliação em um desses métodos, a consultora da Despert RH, Suzana 
Negrini, informa: "Um bom profissional pode ter resultados ruins, causados por problemas de 
saúde, pessoais ou estresse". 

 
 
Leia Mais 
 
Análises trazem perfis diferentes  
Raquel Bocato  
 
Qualificar as situações descritas ou escolher o preferido entre alguns adjetivos. Ainda que os 
testes pareçam bastante semelhantes na forma como se apresentam, são diferentes nos 
resultados. 
 
A APCP (Análise do Perfil Comportamental Profissional) é composta de 120 frases. Cabe ao 
usuário concordar ou discordar de cada uma delas. É voltada para a seleção de candidatos a 
cargos gerenciais e de direção. 
 
Já a HumanData criou um sistema com 92 sentenças e cuja proposta é mapear a área de atuação 
ideal para o profissional. Os resultados são apresentados em forma de pontuação nas carreiras 
escolhidas pelo candidato. 
 
Com 24 questões, o E-Talent exige que as respostas não demandem mais de 18 minutos. 
Apresenta visão geral e pontos fortes e fracos, além do comportamento em tomada de decisão. 
 
No Prédom, da BPI, o profissional tem de enumerar suas preferências entre as sentenças 
apresentadas. Os resultados mapeiam as predileções do candidato, incluindo as áreas de que 
gosta, as que evita e as que odeia. 

 
 
Leia Mais 
 
Famosos avaliam resultados das soluções  
Da Reportagem Local 
 
Confira como profissionais gabaritados se sairiam na busca por emprego se fizessem os testes de 
aptidão. 
 
A Folha selecionou alguns expoentes em suas áreas de atuação para responder a quatro 
programas de aptidão profissional. As opiniões são divergentes. "O teste mede o temperamento 
da pessoa comparado com o temperamento estereotipado da profissão. Serve mais para quem 
está fragilizado ou desempregado", afirma o publicitário Eugênio Mohallen, 41. "Certamente 
usaria uma dessas ferramentas para contratar colaboradores", diz a apresentadora Luisa Mell. 
Confira, a seguir, o que as personalidades consultadas pensam sobre os métodos de avaliação a 
que foram submetidas.  
 
LUISA MELL - "Foram cerca de 20 perguntas, mas a análise parecia feita por alguém que me 
conhece há anos", atesta a apresentadora da Rede TV!. Com características como amigável, 
sociável e franca, ela só contesta o nível de estresse apresentado no relatório de sete páginas de 
análise do E-Talent. 
 
"Não é baixo, como está escrito. Tenho trabalhado de segunda a segunda", justifica Mell, que 
acumula funções na produção de programas e dedica-se também à carreira de atriz. Até os 
defeitos descritos nos resultados -impulsividade e desorganização- foram confirmados por ela. 
"Ser organizada? Essa qualidade não existe para mim", reconhece. 



A apresentadora afirma que o teste seria melhor se mostrasse outras funções nas quais também 
teria possibilidade de sucesso.  
 
FERNANDO MELIGENI - Sem perfil de competidor. Essa foi uma das características apontadas pelo 
sistema E-Talent para definir o ex-tenista. Hoje, aos 34 anos, divide-se entre o posto de capitão 
do time brasileiro de tênis na Copa Davis, a direção de sua empresa de marketing esportivo e a 
apresentação do programa de esportes "De Fininho" (Cultura). 
 
"A análise me fez pensar sobre minha trajetória profissional. Descobri que me realizei como 
esportista e vivo uma nova fase", diz o ex-atleta, que já esteve entre os 30 melhores tenistas do 
mundo. 
 
Meligeni afirma que os resultados do E-Talent estão 90% certos. Discorda sobre "determinação" 
figurar na lista de pontos fracos e também diz não ter entendido a metodologia das perguntas. 
"Em alguns momentos, tinha de escolher entre otimista, perseverante e alegre. Mas acho que 
tenho essas três características", analisa.  
 
SILVIA POPPOVIC - A apresentadora respondeu o teste Map, da HumanData. De acordo com o 
resultado, ela, que tem 50 anos, estaria apta tanto para ser jornalista como para tornar-se 
decoradora ou arquiteta. "Sou "poliapta", todos os testes apontam isso. Estou acostumada a 
administrar imprevistos e isso me treina de tal maneira que poderia assumir profissões diversas", 
orgulha-se. 
 
Apesar de confiar nos resultados de testes como ao que foi submetida, a apresentadora afirma 
que não admitiria profissionais por esse método seletivo. "Na minha área é preciso ter vocação. 
Para contratar alguém para minha equipe prefiro indicações, histórico profissional e entrevista."  
 
EUGÊNIO MOHALLEN - Diretor de criação da agência Fallon, o publicitário, que tem 41 anos, não 
pode se queixar de sua carreira: é um dos profissionais de sua área mais agraciados do país. 
Além de ser o segundo redator mais premiado da história do Clube de Criação, com 350 prêmios, 
ganhou nove Leões no Festival de Cannes e é um dos poucos profissionais de criação a ter 
recebido por duas vezes o Prêmio Caboré, do "Meio & Mensagem". 
 
O publicitário respondeu ao teste Map, da empresa HumanData. Diz não ter se surpreendido com 
o resultado baseado em 92 questões de múltipla escolha, que aponta menos de 20% de aptidão 
para a carreira de publicidade. "Pelo tipo de perguntas, eu sabia que o resultado seria 
incompatível com minha profissão. É um teste de desenvoltura e de traquejo social, que 
estabelece o resultado por estereótipo", opina. 
 
A análise, segundo a HumanData, é feita a partir da comparação das respostas do candidato com 
perfis comportamentais obtidos a partir de 5.300 entrevistas. Mohallen diz que jamais admitiria 
um colaborador a partir de testes de aptidão. "Acredito na avaliação do portfólio do publicitário 
aliado a referências e na observação de seu desempenho. Não é pela competência pessoal que se 
mede a qualidade profissional."  
 
MARCOS DA COSTA - "Não sei se responderia com tanta espontaneidade se soubesse que a 
ferramenta seria usada para a seleção", comenta o advogado e diretor da OAB-SP (Ordem dos 
Advogados do Brasil). "Talvez isso apresentasse uma margem de erro com relação a meus 
traços." 
 
Costa, 41, foi classificado pela solução Prédom, da BPI do Brasil, como comunicativo, mas 
desorganizado; idealizador, porém com dificuldade para realizar; racional, mas pouco capaz de 
imaginar-se no lugar de outros. 
 



Segundo a análise, trata-se de um perfil generalista, apto para diversas funções, desde que não 
exijam seu tempo por completo. "Apesar de o teste ter acertado algumas de minhas 
características, não usaria a ferramenta para a contratação de funcionários sem conhecer os 
parâmetros usados para formular essas soluções."  
 
NATÉRCIA TIBA - Co-autora do livro "Quem Ama, Educa!", a psicóloga clínica respondeu o teste 
Map, da HumanData, e obteve pouco mais de 57% de aptidão para sua profissão. Tiba, 30, 
acredita que esse método serve apenas para ilustrar o momento pelo qual passa um indivíduo e 
não como determinante na escolha de uma carreira. "Essa decisão é uma das mais importantes 
da vida e não é viável apoiar-se em um teste como esse para definir qual profissão seguir." Para a 
psicóloga, o ideal é um trabalho profundo de orientação profissional e vocacional, acompanhado 
por um especialista capacitado. "Os resultados refletem o período pelo qual estou passando. Se 
responder as perguntas daqui a seis meses, o diagnóstico será outro."  
 
PASQUALE CIPRO NETO - O professor, colunista da Folha e apresentador bem que tentou se 
submeter à ferramenta Prédom, da BPI do Brasil, mas desistiu antes do fim. "O teste é muito 
longo. Exige que o candidato enumere uma série de itens que, algumas vezes, não têm relação 
entre si."  
 
LAÉRCIO COSENTINO - O presidente da Microsiga (software) tentou responder o APCP, teste com 
120 perguntas que verifica capacidade gerencial, entre telefonemas e reuniões. Como resultado, 
extrapolou os 70 minutos permitidos pelo sistema, obtendo índices inferiores a 20% na maioria 
das competências analisadas. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 9 out. 2005, Empregos, p. 2 
 
 
 
 
 
 
 


