
Seleção por competência mostra-se mais eficaz

M uitos profissionais de re-
cursos humanos crêem ain-
da hoje, cegamente, na

avaliação de candidatos através de
testes, sem saber que a maioria des-
ses testes foi desenvolvida a partir
do perfil de profissionais america-
nos ou europeus, cujo padrão de
cultura é muito diferente dos paí-
ses da América Latina. Isto signifi-
ca que um candidato a uma vaga,
em uma pequena cidade de qual-
quer região do País, pode estar sen-
do avaliado com parâmetros seme-
lhantes ao de um profissional que
mora em Connecticut ou em Paris.

Estudar bem através de quais in-
dicadores devemos medir as pes-
soas é algo que considero uma res-
ponsabilidade social da área de re-
cursos humanos. Nesse sentido, é
fundamental escolher os métodos
corretos de avaliação. Uma das pri-
meiras premissas a serem conside-
radas, sob esse aspecto, é que o con-
ceito de êxito ou fracasso não está
relacionado aos resultados dos tes-
tes que tentam medir a capacidade
lógico-matemática de um indiví-
duo. Tampouco está relacionado
às respostas que o profissional pos-
sa dar aos conhecidos testes psico-
técnicos, que visam elucidar sua
personalidade. Esses testes, vale
lembrar, foram criados para identi-
ficar patologias da estrutura da
personalidade, gerando nos candi-
datos a sensação de medo e até de
pânico diante deste tipo de avalia-
ção.

Na busca de métodos mais apu-
rados e responsáveis de seleção,

tem despontado com frequência ca-
da vez maior a aplicação da Teoria
de Goleman, a respeito da inteli-
gência emocional. A chamada sele-
ção por competências vem se com-

provando mais eficaz nos proces-
sos de recrutamento do que aque-
las avaliações baseadas apenas no
currículo e desempenho dos profis-
sionais. Essa efetividade chega a

contraindicado. É
fundamental escolher os
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ser pelo menos 15% maior.
A seleção por competência bus-

ca identificar habilidades e compe-
tências bem definidas e específicas
e confrontar a atuação e reação
dos candidatos em situações reais.
Para isso, considera aspectos como
capacidade de análise e de negocia-
ção; capacidade de escutar o inter-
locutor e de ser um agente facilita-
dor; sensibilidade interpessoal, sen-
tido de urgência, tolerância ao es-
tresse, trabalho em equipe e visão
estratégica, entre outros pontos.
São aspectos que integram as ca-
racterísticas dos diversos tipos de
inteligência: lógico-matemática,
verbal, espacial, de liderança, per-
cepção e até a inteligência artísti-
ca.

Por essa abordagem diferencia-
da e profunda sobre a personalida-
de dos candidatos e suas competên-
cias, a influência da psicologia da
conduta hoje nos Recursos Huma-
nos é impressionante. Ela é encon-
trada tanto nos sistemas de seleção
de pessoal, quanto nas avaliações
de desempenho, nos planos de ca-
pacitação e nos objetivos qualitati-
vos dos próprios empregados. Não
é por acaso que processos de sele-
ção por competências já represen-
tam quase 10% dos recrutamentos
feitos na América Latina.

Para os profissionais de Recur-
sos Humanos, é fundamental ter à
mão essas ferramentas, que permi-
tem às organizações se adaptar ra-
pidamente às novas exigências
mercadológicas. E, sem dúvida, po-
derão perder aquelas companhias
que insistirem em manter as roti-
nas de incorporação de pessoal pra-
ticadas há mais de 30 anos, e que
estão se mostrando desastrosas na
atualidade.
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