NOÇOES GERAIS SOBRE SELEÇAO DE PESSOAL
OSWALDO DE BARROS SANTOS

I -

LIGEIRO HISTÓRICO DA SELEÇÃO PROFISSIONAL

A seleção de pessoal, de feitio sistematizado e sôbre bases psicológicas começou, pràticamente, com Hugo Münsterberg, da Harvard
University, em 1910 (3, 10, 12), embora já alguns estudos tivessem sido
iniciados antes dessa época. A partir dêsses primeiros trabalhos, a
expansão da psicotécnica, com fins de seleção e adaptação profissional,
foi enorme. Nomes como os de Lahy, na França, Mõede e Piorkowski
na Alemanha, Gemelli na Itália, e muitos outros, são hoje considerados pioneiros na introdução de métodos científicos na seleçao de pessoal.
Em 1917 os trabalhos se extenderam com a aplicação de testes em
1.700.000 recrutas do exército americano. Mais ou menos na mesma
época, ou logo após, surgiram as primeiras instituições destinadas à
orientação e à seleção profissional, das quais se podem destacar o Gabinete de Orientação Profissional do Instituto Jean Jacques Rousseau,
em Genebra, em 1916, o Laboratório de Psicologia Industrial, de Charlottenbourg, em 1918, o Instituto de Orientação Profissional de Barcelona, em 1919, o Gabinete de Psicotécnica do Trabalho, em Modena,
em 1920, o Instituto do Trabalho, de Moscou, em 1920, o Instituto Nacional de Psicologia Industrial, de Cambridge, em 1921, e outros mais.
No Brasil, a seleção de pessoal teve como pioneiro o Eng.o Roberto Mange (1, 5, 10, 12, 13, 14) professor da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, da Escola de Sociologia e Política e diretor
da primeira organização do gênero criada no Brasil: o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional. Mange, de quem o autor foi
discípulo, foi uma das mais eminentes personalidades já surgidas no
cenário técnico-educacional do Brasil. Seus métodos e suas atitudes
de trabalho, no terreno da seleção e da orientação profissional, deram
origem à formação de um grande e altamente qualificado grupo de
discípulos os quais exercem suas funções em quase todos os órgãos
de seleção ou de orientação profissional existentes em São Paulo.
Ainda em nosso país, e a partir de 1945, é necessário salientar
a grande contfi.buição oferecida à seleção pelo Dr. Emilio Mira y López,
ex-diretor do Instituto de Orientação Profissional de Barcelona e atual
diretor do Instituto de Seleção e de Orientação Profissional (I. S. O. P.)
da Fundação "Getúlio Vargas" no Rio de Janeiro. Personalidade igualmente dotada de grande recursos formou, com Roberto Mange, o par
que. f.altava ao nosso pais para dar à psicologia do trabalho seu impulso
deCISIVO.
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Interessante é notar que Mange (1) e Mira representam duas
correntes, hoje bem nítidas em matéria de seleção de pessoal: o primeiro
a corrente de psicometria, o segundo a corrente clínica. Ambos chegaram a realizar valiosas contribuições usando métodos até certo ponto
diferentes, embora idênticos, nos objetivos e nas linhas gerais.
II -

ORIENTAÇAO E SELEÇAO. CONCEITO DE SELEÇAO

Embora orientação e seleção apresentem as mesmas finalidades
gerais de procurar uma adaptação entre o homem e o trabalho, diferem elas nos seus objetivos imediatos e, principalmente, nas atitudes
com que êsses dois processos têm lugar. A orientação toma como ponto
de partida o indivíduo e concentra seus recursos na procura de situações que lhe sejam favoráveis, dentro de um panorama social que
também é tomado em consideração. A seleção, ao contrário, vê menos
o interêsse do individuo do que o da emprêsa ou entidade. Esta sobrepõe-se aos interêsses individuais; o seu objetivo imediato é o satisfatório
ajustamento a um grupo social, seja êste um grupo ocupacional (seleção de pessoal ou seleção profissional), seja êste um grupo educacional
(seleção de alunos), seja êste um grupo social qualquer (um grupo
religioso, esportivo, cultural, etc.). Ademais, a orientação tem objetivos
quase sempre remotos; a seleção quase ~empre imediatos.
O conceito de seleção é evidente. É o processo pelo qual escolhemos os melhores elementos para participarem de um grupo operacional.
Seleção nem sempre significa escolher os que revelam aptidões ou capacidades nos seus índices mais elevados. É, simplesmente, a escolha dos
melhores, daqueles que mais convêm a um determinado plano de ação,
pois que, muitas vêzes, os escolhidos não são os de nível mais elevado
e sim os mais adequados a uma situaSão predeterminada. Há casos, na
experiência do autor, em que a seleçao fez-se com a escolha de indivíduos situados na zona média de resultados, rejeitando-se tanto os inferiores como os superiores. Essa situação, que pode ocorrer com relativa
freqüência, é fàcilmente ilustrada se supusermos, por exemplo, uma
seleção para operadores de máquinas automáticas, na indústria. Seria
conveniente admitir para um tipo dE' trabalho unüorme (colocar chapa
em uma prensa, acionar um pedal e retirar a chapa estampada), predominantemente sensório-motor, os candidatos que tivessem grau de
escolaridade ou índice intelectual próprio de profisssões superiores?
Evidentemente que não. A instabilidade do individuo no emprêgo, a
possibilidade de redução da produção pela ocorrência de fadiga psicológica, o sentimento de desvalorização pessoal e outras situações seriam
ocorrências possíveis nos indivíduos com conhecimentos ou aptidões
muito superiores às exigências do trabalho em questão.
No que se refere a questões de terminologia, dominou durante
muitos anos a expressão "seleção profissional" a qual, entretanto, vem
sendo substituída gradualmente por "seleção de pessoal", denominação
mais precisa pois o que se seleciona não é profissões e sim pessoas. Por
outro lado, a seleção de pessoal não é apenas relativa ao trabalho ou
às profissões em geral. A escolha de candidatos à matricula em escolas
e cursos é, igualmente, um exemplo de processo seletivo cujas bases
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técnicas são as mesmas da seleção de pessoal. O mesmo é possível dizerse da seleção para outros fins, tais como seleção de imigrantes (4),
seleção de membros de determinada associação, classe ou confraria.
Nestes casos, a variação consiste, principalmente, na lista de traços,
requisitos sociais, condições pessoais, etc., que estabelece as base~ de
seleção.
IH -

PRINCIPIOS DE SELEÇAO

A literatura especializada quase nada contém a respeito de principios ou normas gerais, de ordem ética ou regimental, sôbre seleção.
Nossa experiência, contudo, em muitos anos de direção de serviços de
seleção profissional e escolar, nos levou à adoção de alguns conceitos
ou princípios que aqui são apresentados não como regras mas, sobretudo, como fruto da experiência colhida. Todos os "princípios" aqui
apresentados resultam de situações práticas e de soluções que nos pareceram as melhores, face a inúmeros problemas "não técnicos" que
freqüentemente afligem todos aquêles que têm a responsabilidade de
p-scolher os mais aptos entre grande número de pretendentes.
A - Como vimos no tópico precedente, a seleção tem em vista,
como objetivo imediato, o bem-estar, a produtividade, a eficiência, de
um certo órgão ou entidade. O indivíduo é considerado apenas naquilo
que interessa a êsse grupo ou entidade. Tal conceito não significa,
porém, que os não aproveitados ou rejeitados sejam simplesmente abandonados. Bons processos de seleção procuram orientar aquêles que, por
uma razão ou outra, deixaram de ser escolhidos.
B - A seleção supõe a existência de oferta superior à procura.
Se houver, por exemplo, 50 vagas em uma dada entidade e 50 pretendentes, não se pode, a rigor, dizer que haja seleção. O processo se
transforma no que se denomina provas de habilitação ou de suficiência.
C - Ao empregador ou entidade selecionadora assiste o direito
de aceitar ou rejeitar os pretendentes pelo critério que entender, desde
que êste tenha sido previamente dado a conhecer aos interessados.
A mudança do critério seletivo, no curso de um processo de seleção,
contribui negativamente na prática das relações humanas.
D - Cabe ao empregador ou entidade selecionadora fixar o critério seletivo ou mesmo nenhum critério, quando a seleção depender da
análise das ofertas. :a:sse procedimento, que também constitui um critério preliminar, deve ser do conhecimento dos interessados, os quais
devem sujeitar-se, nesse caso, ao arbítrio do selecionador.
E - Os resultados de provas ou informes usados no processo
seletivo são confidenciais e somente podem ser usados pela entidade
selecionadora, pela instituição interessada e, dependendo do arbítrio
desta, pelo próprio indivíduo.
F - Aos pretendentes ou candidatos não assiste o direito de
conhecer os informes técnicos, de interêsse da emprêsa, colhidos sôbre
seu caso. Entretanto, é conveniente que todos os candidatos sejam
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informados, de per si, sôbre os resultados gerais que obtiveram nas
provas. Evidentemente, êste princípio é, em parte, inaplicável nas seleções para o serviço público para o qual as leis e regulamentos estabelecem normas a respeito. Entretanto, do ponto de vista técnico, é válido
para qualquer que seja o processo seletivo.
G - A seleção é sempre específica e resultados colhidos para
uma situação não são, necessàriamente, aplicáveis a outras situações,
ainda que análogas.
H - A seleção, nas emprêsas particulares, não confere a nenhum
candidato o direito de ser aproveita.do. 1:, apenas, um recurso para
escolha dos mais aptos. Como e quando aceita-los depende da política
de pessoal da entidade.
I - A seleção de pessoal subordina-se, excluídos os aspectos
eminentemente especializados, à política de pessoal da emprêsa ou
entidade.
IV -

MÉTODOS DE SELEÇAO DE PESSOAL

A-

A EXPERI:S:NCIA DE TRABALHO

O método mais natural de seleção, como deixa perceber BonardeI (6), seria o que visa "a mettre l'homme a sa tache et à constater
son rendement en qualité et en quantité". Essa foi, durante séculos,
a única técnica usada. A da pura e simples experiência de trabalho
sujeitando-se o pretendente, durante algum tempo, ao juízo de seu
superior imediato. E essa experiência seria repetida tantas vêzes quanto
necessário fôsse até que o elemento adequado aparecesse.
Ainda hoje, é a seleção por experiência, ou prova de trabalho, a
mais comum nas organizações não atingidas pelo impacto de novos
métodos e novas técnicas. É a tradição industrial de contratar à porta
da fábrica os candidatos que em filas aguardam "vagas". A expressão
"não há vagas" ou "vagas para ........ " é bem o símbolo da era do
recrutamento pela experiência. Contrata-se aquêle que se apresenta e
que satisfaz a um mínimo de requisitos tais como idade, experiência
anterior, sexo, documentação trabalhista, nacionalidade, etc. Em alguns
dias resolve a emprêsa mantê-lo ou dispensá-lo, se antes não sai o
operário por sua própria conta. O mesmo acontece, embora sem filas
na porta, em outros órgãos ou entidades e para outros tipos de atividades, desde serventes até profissionais de nível superior (2).
A seleção por experiência de trabalho "é um sistema seguro, mas
demorado, trabalhoso, dispendioso", como diz Moraes (15). Não obstante
permitir o julgamento da capacidade do individuo em situação real de
trabalho, inclui, entretanto, muitas deficiências não menos evidentes,
quais sejam:
1. Nem tôda. ocupação permite experiência em trabalho, tais
como aquelas que exigem, obrigatoriamente, uma aprendizagem de fatôres paralelos à profissão (relações de trabalho na organização, polí-
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tica administrativa, uso de material úu de equipamento específico da
instituição, etc.) e que é tanto mais sensível quanto mais complexa
fôr a ocupação considerada. A experiência de trabalho seria, nesse caso,
tão longa que se tornaria ~roibitiva. Assim, o contrato de um advogado,
de um perito em produçao, de um supervisor, etc., correria grandes
riscos se efetuado na base de experiência simplesmente;
2. Nem tôda ocupação pode ser exercida a título experimental
tais como as de condutor de veículos, encarregados de guarda ou prevenção de acidentes e tôdas aquelas em que as falhas possam oferecer
perigo imediato;
3. Nem sempre o indivíduo produz ou age normalmente numa
situação de experiência, seja porque deseja mostrar seu valor, seja
porque se sinta bloqueado emocionalmente pelo fator de sentir-se
observado;
4. Os gastos com a seleção por experiência são em geral muito
elevados se considerarmos o tempo gasto na escolha dos elementos
adequados, o desperdício de material e ferramental e a interrupção
dos trabalhos em face das sucessivas experiências.
B -

ANALISE DE FORMULARIOS DE SOLICITAÇAO DE
EMPR:alaO

Os formulários de inscrição, ou fichas dadas a preencher aos
candidatos para preenchimento de vagas, constituem, também, um
dos métodos tradicionais de seleção de pessoal. Para êsse fim, muitas
organizações americanas contêm formulários minuciosos, construídos
mediante tratamento estatístico dos itens e que podem, dessa forma,
medir aspectos da possível adaptação do empregado às funções previstas. Lawshe (11) cita interessante aspecto do assunto: diz êsse autor
que um certo formulário de inscrição pode ter perguntas como esta
"Você lê livros cômicos?" e que tal pergunta pode parecer estranha
à escolha de candidatos a um certo emprêgo. O importante, como diz
o autor e sabem todos que trabalham com aferição de itens de testes
e provas, é saber se essa questão, que pode ser respondida sim ou não,
tem valor para distinguir entre candidatos de elevada ou baixa eficiência profissional. Se tiver sido aprovado, em grupo de profissionais de
eficiência satisfatória, que a resposta positiva comum entre êles (lêem
livros cômicos) é de se esperar que um candidato que também responda positivamente tenha, entre muitas outras, mais uma indicaçao a
seu favor.
Lawshe (11) relata citação de Tiffin sôbre uma interessante pesquisa realizada por Kurtz e na qual se verifica, em grande grupo de
cêrca de 10.000 agentes de seguro, que a freqüência com que êsses agentes pertenciam a clubes, associações, etc., estava relacionada com seu
sucesso na profissão. De um total de 373 agentes não pertencentes a
êsse tipo de organizações, apenas 11 % permaneceu dois anos no emprêi go. "De um grupo de 152 que pertenciam a quatro ou mais organizações, 24% permaneceram no emprêgo pelo prazo de 2 anos" e tiveram
rendimento superior ao do grupo não pertencente a associações.
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Outro fato ilustrativo do valor da análise de formulários de inscrição, pode ser encontrado no uso da idade como um dos elementos seletivos. Se, por exemplo, após experiências bem conduzidas, fôr verificado
que a maioria dos profissionais de alta eficiência tem idade compreendida entre 40 e 50 anos, por exemplo, pode êsse item agir como indicação favorável se o candidato se inclui entre as idades limites. Evidentemente, o uso de tais indicações, como de muitas outras, depende de
condicioná-las a outras como experiência anterior, evidência de conhecimentos ou aptidões, etc.
O simples, mas significativo exemplo, apresentado por Tiffin,
demonstra o valor da verificação de certos aspectos da vida do indivíduo e das probabilidades de boa seleção mediante uso de itens adequados, usados nos formulários de solicitações de emprêgo. O problema mais
sensível é, no caso, conhecer os itens que, realmente, possam diferenciar
os indivíduos com boas probabilidades de êxito daqueles outros com
baixo índice de prognóstico.
Em conseqüência, é aceitável o uso de formulários de inscrição
desde, porém, que tenha havido suficiente base estatística na sua elaboração. Caso contrário, tem valor muito reduzido quando usado como
único instrumento de seleção.
C-

REFERt:NCIAS E RECOMENDAÇõES

Outro sistema, de uso freqüente em seleção de pessoal, é a escolha de elementos com base em referências e recomendações de antigos
chefes ou de elementos que conheçam o candidato, quer do ponto de
vista estritamente profissional, quer do ponto de vista de personalidade,
de condições sociais, etc.
As referências e recomendações podem ser usadas através de:
1) referências assistemáticas, constantes de cartas ou pareceres livremente emitidos pelos informantes; 2) questionários ou cartas previamente preparados pela instituição interessada. A validade de uns e
outros é, em geral, muito baixa, como provam vários estudos realizados
com êsse material. Burtt (8), por exemplo, diz que o método de cartas
sob forma de questionário é o único que merece algum valor científico.
Lawshe (11) cita pesquisa contida no "Sales Management" e pelas quais
se verifica que há uma tendência muito acentuada dos informantes
em destacar apenas as qualidades boas dos ex-empregados omitindo,
muitas vêzes, os defeitos notados. Para corrigir essa tendência, usa-se
introduzir itens mais específicos nos quais se propõem ao ex-empregador certas perguntas tais como: 1) Teria V. S.a interêsse em readmitir
o empregado caso se oferecessem condições para isso?; 2) Atingiu o
empregado na sua emprêsa, todos os postos de promoção que atingiam
em sua carreira?
D -

DIPLOMAS E CERTIFICADOS

O uso de diplomas e certificados para fins de seleção de pessoal
não constitui, na maioria das vêzes, um critério seletivo, pois <\.ue o que
se obtém com tais elementos é, ordinàriamente, uma pré-seleçao e dificilmente qualquer confronto de valores. Muitas organizações pensam
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valer~se das notas ou médias, que figuram nos respectivos diplomas ou
certificados, como indicadores da maior ou menor possibilidade de êxito
do candidato. Entretanto, convém mencionar que o aproveitamento
escolar nem sempre mantém alta correlação com a eficiência profissional. Tais diplomas ou certificados põem em evidência o "status"
profissional, a area e o nível de conhecimentos dos candidatos. 1: necessário usá-los, muitas vêzes, por condições de ordem legal ou estatu~
tária. Atuam seletivamente quando não há obrigatoriedade na sua
apresentação.

E -

!

TESTES E PROVAS PSICOLóGICAS

Como assinala Berrien (7), os "processos em emprêgo transformaram-se nas três últimas décadas". "As apressadas decisões do chefe
foram substituídas por processos mais demorados e mais difíceis".
"Entre as razões dessa mudança", diz êsse autor, "está o fato da direção
das emprêsas ter passado a perceber que um grande número de problemas eram problemas humanos que poderiam, de algum modo, ser
evitados" se tivessem em conta a personalidade do empregado em relacão ao trabalho. Ademais, o custo do ·'turnover" elevou-se de tal modo
que passou a afetar o custo da produção, pois os novos empregados
custavam muito à emprêsa até atingirem o nível médio de produção.
Sem falarmos em métodos tais como a grafologia, a morfologia,
a fisiognomônia e outros, cujos dados não apresentam suficiente tratamento cientifico no que se refere à seleção de pessoal, examinemos, a
seguir, quanto aos testes e provas psicológicas, os dois métodos que
atualmente inspiram maior confiança, seja pelo espírito científico que
os dirige, seja pelos modestos, mas auspiciosos resultados apurados
em numerosos estudos a respeito.
Há duas bases de trabalho igualmente respeitáveis no que se
refere aos métodos psicológicos de seleção de pessoal: a corrente psicométrica e a corrente clínica. A primeira é a resultante das primeiras
experiências na área das aptidões sensoriais e sensoriais-motoras sendo
que Binet, Spearman, Claparede, Rossolimo, Baumgarten e Piéron foram
seus principais representantes na Europa, e Catell, Munsterberg, Terman, Thorndike, Thurstone e Kelley nos Estados Unidos. O característico fundamental do método psicométrico é a comparação dos perfis
individuais, representados pelos escores dos testes, com as normas
ocupacionais que simbolizam, sob certos aspectos, o perfil ou o normotipo profissional. Esta técnica pode evoluir no sentido de determinar-se
um índice psicométrico, resultante global de todos os escores, "pesados"
de acôrdo com a validade dos elementos do processo seletivo. A corrente
clínica, mais recente, considera os problemas profissionais como problemas pessoais sendo êsse novo "approach" resultante da contribuição da psicologia clínica e de estudos sôbre a personalidade. A corrente
clínica usa os mesmos testes e os mesmos princípios psicométricos, mas
os resultados da provas são analisados e interpretados em função da
dinâmica do comportamento, isto é, da ação múltipla dos fatôres sociais
e pessoais que condicionam as reações dos indivíduos. Qualquer que
seja a técnica usada, o certo, porém, é que a diferença essencial entre
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as duas correntes consiste na forma de interpretar os testes e seus
resultados o que veremos, com mais pormenores, no tópico relativo à
avaliação e interpretação.
Os métodos psicológicos incluem em geral testes, questionários,
formulários especiais e entrevistas específicas, ao lado de referências,
diplomas, certificados e outros elementos, reunindo-se as vantagens de
todos êles para assegurar um máximo de precisão e de validade de
prognóstico.
Conquanto não seja problema fácil avaliar a validade da seleção
de pessoal, pela dificuldade na obtenção de critérios externos, muitos
estudos vêm confirmar que o uso de testes e provas psicológicas é, senão
o melhor, pelo menos o recurso de maior segurança de que atualmente
se dispõe para seleção de pessoal. Walther, Super, Berrien, Tiffin,
Lawshe, Thorndike e muitos outros citam estudos os mais variados
pelos quais é possível verificar que o emprêgo de técnicas psicológicas
de seleção supera os alcançados pelos processos tradicionais ou pelo
recrutamento ocasional.
A aplicação de provas e instrumentos psicológicos para fins de
seleção de pessoal exige, necessàriamente:
1. Pessoal de alto nível, apto a planejar a seleção e usar os recursos científicos adequadamente;
2. Instrumentos de medida adaptados a cada processo de seleção
em particular (vide capítulos referentes a testes: escolha, precisão e
validade).
Os testes e provas de fundo psicológico, mais usados em seleção
de pessoal podem subdividir-se nas seguintes grandes categorias:
1. Provas de conhecimentos gerais, destinadas a verificar o grau
de cultura necessário à ocupação. Nestas provas incluem-se, ordinàriamente, as de português, matemática e de conhecimentos gerais, sendo
esta uma miscelânea de vários assuntos contendo itens sôbre ciências,
geografia, história, português, matemática, artes, filosofia, etc. Podem
ser constituídas em diferentes níveis, desde o primário, correspondente
a ocupações que exijam apenas uma cultura elementar, até as de nível
superior. As provas de conhecimentos não apresentam, em geral, alta
correlação com a eficiência profissional, o que não significa serem inúteis, pois que podem ser fundamentais para o exercício da profissão
sem que se possa deduzir que os mais cultos sejam os mais eficientes.
Tais provas podem ser organizadas pela própria entidade selecionadora,
desde que obedecidos os princípios técnicos <tue regem tais tarefas. Em
certos países, como nos Estados Unidos, já ha provas de conhecimentos
gerais padronizadas e para uso das instituições interessadas. Há poucos
estudos sôbre as relações entre conhecimentos e eficiência profissional
podendo-se concluir, como assinala Super (18), que têm tais provas
.
pelo menos um valor preditivo indireto.
2. Provas de conhecimentos especiais, destinadas a avaliar os
conhecimentos teóricos dos candidatos a respeito dos assuntos específicos de sua ocupação. Podem ser construídas em qualquer área, desde
os que meçam conhecimentos de matemática ou de mecânica até as
que meçam conhecimentos de arte, política, religião ou filosofia. Tais

NOÇÔES GERAJS SÔBRE SELEÇÁO DE PESSOÀL

47

provas são, em linhas gerais, construídas pelos profissionais do ramo
considerado e, a seguir, transmitidas aos especialistas em testes para
que recebam a forma conveniente. São, como as de conhecimentos
gerais, algumas vêzes imprescindíveis em seleção de pessoal, não se
contentando a emprêsa com a apresentação pelo candidato de um
diploma ou certificado que ateste a aprendizagem dos assuntos previstos.
3. Provas de aptidões gerais e especiais destinadas a avaliar o
valor potencial dos candidatos e conseqüentemente suas possibilidades
de progresso e de produtividade em condições de emergência. As provas
mais usadas são as de inteligência, podendo-se usar provas de inteligência geral e provas de aspectos ou fatôres intelectuais, bem como
de aptidões específicas para trabalho técnico, trabalho de pesquisa,
trabalho de escritório, etc.
Se, por exemplo, a seleção é feita para empregados de escritório,
de tarefas variadas, é mais adequado o uso de testes que meçam inteligência geral ou verbal. Se se trata de seleção de pesquisadores científicos seria conveniente o uso de testes que evidenciam o aspecto abstrato
ou fatôres dessa natureza. Se se procura efetuar seleção de trabalhadores da indústria pode ser o caso em que uma prova de inteligência
espacial seja melhor indicada.
Os estudos sôbre provas de inteligência (8, 18, 20), mostram que
há algumas correlações significativas entre os resultados nos testes e
a eficiência profissional, bem como o sucesso escolar (18), embora tais
correlações não sejam altas. No que se refere à seleção de candidatos
para posterior treinamento, é aconselhável, à vista de muitas pesquisas, introduzir, sempre, testes que meçam inteligência.
Quanto ao exame de aptidões especiais, tais como aptidão para
mecânica, para cálculos, para arte ou para outras ocupaçQes, os resultados são menos expressivos do que aquêles que se referem às provas
de inteligência. Estudos citados por vários autores indicam que os resultados de certos testes de aptidões apresentam correlação com a eficiência profissional e outros não. São pouco concludentes, por exemplo,
as pesquisas resultantes de exames de habilidade manual. Um dos melhores exames dêsse tipo é efetuado através de Minnesota Rate of
, Manipulation Test. Investigações conduzidas por Jacobsen (18) e que
consistiram em verificar o êxito de mecânicos de aviação em regime
de treinamento, durante a guerra, acusaram coeficientes de correlação
muito baixos (de -03 a .17) entre os escores do exame de habilidade
manual e a avaliação de sucesso no treinamento. Tal avaliação, convém
notar, foi efetuada logo após as duas primeiras semanas e, depois, cada
mês. Test.es semelhantes apresentam, também, em pesquisas análogas,
coeficientes de correlação pouco elevados.
Exames de aptidão mecânica têm sido usados inclusive para
exames de candidatos a cursos de engenharia. Um estudo com o Teste
Bennet de Compreensão Mecânica (18) mostrou, em grupo de 1.834
indivíduos, um coeficiente de correlação de .36 entre escores no teste
e notas obtidas num curso de química. Outro estudo, com o mesmo
teste, mostrou que as correlações dos escores com a eficiência de aprendizagem para lidar com torpedos, comunicações, submarinos e engenharia em geral, foi, na Marinha Americana, da ordem de .23 a .39.
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4. Provas de capacidade profissional (provas práticas).

Destinam-se tais provas a avaliar a proficiência ou capacidade
do candidato em executar, pràticamente, operações ou atividades complexas próprias da profissão. Um candidato a professor daria uma aula,
um candidato a dentista faria prova de exame .de casos ou tratamento
de cáries, um torneiro-mecânico, uma prova no tômo e assim por diante.
Burtt (8) assinala que nestas provas devem medir-se os conhecimentos
que tem o candidato sôbre o trabalho e sua habilidade em realizá-lo.
Tais provas podem ser orais, gráficas, escritas e executivas, dependendo do tipo de trabalho a ser feito. Quando orais, gráficas ou escritas
confundem-se com as provas de conhecimentos especiais já citadas.
Quando executivas, referem-se a situações práticas de trabalho. O essencial em qualquer dos tipos é que apresentem situações típicas e significativas da profissão ou ocupação e que sejam precisas no julgamento.
Embora não haja muitos estudos conclusivos sôbre a eficácia de tais
provas em seleção, considera-se, como assinala Super (18), justificável
seu uso mesmo na falta de experimentos controlados.
5. Provas de personalidade e adaptabilidade e que se destinam
a conhecer o candidato do ponto de vista de sua provável atuação como
profissional e como empregado, pois que êsses dois conceitos podem ser
distintamente classificados.
O fato de um candidato tirar os melhores escores nos testes
intelectuais não significa que êle venha a agir inteligentemente. O estudo de seu passado, de suas reações temperamentais e caracterológicas
é o recurso a utilizar para qualquer prognóstico a respeito de sua
provável conduta na organização em que pretende ingressar.
As provas de personalidade compreendem testes especiais, inventários, questionários e alguns tipos de entrevistas. O sucesso dessas
provas depende tanto do teste empregado como do examinador que os
usa, pois, ao contrário das demais provas, incluem certa subjetividade
por parte do examinador.
As entrevistas têm sido e continuarão a ser o processo mais
comum de seleção de pessoal. Prestam-se à apreciação de traços morfolóficos (aparência, compleição, simpatia, etc.) bem como à averiguação
superficial de interêsses, atitudes, nível de aspirações e, em muitos casos,
podem contribuir poderosamente para diagnósticos psicológicos. Seu
oaixo nível de preCisão é, porém, fato conhecido, razão pela qual seria
demasiadamente ousado aceitar ou rejeitar candidatos unicamente na
base de entrevistas. Seu principal valor, e nisto são pràticamente
insubstituíveis, é oferecer oportunidade para uma integração dos dados
pessoais, para suplementar ou esclarecer dúvidas sôbre o cliente sem
mencionar seu valor como técnica de aconselhamento. Os estudos demonstram (7, 9, 16) que as entrevistas de seleção de maior precisão
são as do tipo padronizado na qual há itens previamente fixados e
com valor preditivo conhecido, como no caso de certos itens dos formulários de solicitação de emprêgo.
.
No que se refere aos interêsses, vários estudos (8, 20) dem~ms
traram, por exemplo, que os que revelam menor interêsse nos testes
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tendem a apresentar mais indiferença no trabalho, desejo de isolar~se
dos colegas e outros sintomas pouco úteis à organização e ao individuo.
A tendência mais promissora nos testes de personalidade é, como
assinala Super (18), o uso de testes situacionais, isto é, a observação
do indivíduo em face da execução de certas tarefas previamente escolhidas. Não há, por enquanto, indicações suficientes sôbre a validade
de tais provas.
Com relação à validade das provas de personalidade em seleção
de pessoal não há estudos conclusivos a respeito, como, repetidamente,
assinala Super (18), ao analisar as vantagens do Psicodiagnóstico de
Rorschach e do Teste de Apercepção Temática. Entretanto, as vantagens dêsses testes são indiretas pois .que embora não permitam inferências precisas sôbre possível sucesso profissional, indicam estados
temperamentais, necessidades, pressões ou conflitos emocionais que,
afetando a vida do indivíduo, podem refletir-se em sua vida profissional.

v-

O PROGRAMA D.E SELEÇÃO

A seleção, como já vimos ao tratar de seus princípios gerais, é
altamente condicionada aos interêsses da emprêsa e de sua política
de pessoal. Todo programa de seleção, isto é, a fixação dos objetivos,
do método e das práticas seletivas, deve refletir essa política geral.
A participação dos técnicos de seleção, inclusive psicólogos, médicos,
psicometristas e outros especialistas, concentra-se nas suas respectivas
áreas de trabalho, o que, em outras palavras, significa que a função
dêsses especialistas consiste, essencialmente, em planejar seus exames,
emitir seus pareceres ou cuidar da interpretação dos casos ou da admissão de pessool cabendo à administração decidir sôbre a conveniência
ou não de articular a seleção com processos posteriores de treinamento,
de promoção ou de acesso. Evidentemente, na discussão dêsses assuntos
muito têm a dizer os que cuidam da seleção sendo que lhes cabe ficar
devidamente cientes dos planos e das possibilidades da instituição, a
fim de que seus pareceres levem em consideração as condições do indivíduo em face das oportunidades existentes no órgão empregador.
Para um trabalho coerente nas áreas acima, há necessidade de
um programa geral de seleção, ou seja, da observância de certas etapas
gerais sem as quais os processos seletivos dificilmente atingem a eficiência desejada. 1:sse programa, que contém os pontos básicos nos quais
qualquer processo de seleção deve basear-se, é apresentado no quadro I.
Vamos examiná-lo, com alguns pormenores, nos tópicos seguintes:
A-

ANALISE DO TRABALHO E CLASSIFICAÇÃO DAS
OCUPAÇOES; QUADRO DE ESPECIFICAÇOES E PLANEJAMENTO DO PROCESSO SELETIVO

Não é possível efetuar seleção de pessoal sem que definamos, tão
explicitamente quanto possível, a natureza e as atribuições típicas das
funções para as quais se seleciona pessoal. Para êsse fim, ou recorre
o selecionador à análise da ocupação ou função, caso tenha possibilidade de efetuá-la, ou utiliza a descrição ocupacional, de menos rigor
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científico, mas utilizãvel para fins prãticos, desde que as anãlises, na
maioira das vêzes, dificilmente podem ser realizadas.
Mesmo, porém, com a realização das anãlises não se dispensa
um plano conjunto de clasificação de cargos e funções pois somente
dessa forma pode-se ter idéia da posição e das relações das düerentes
ocupações entre si, prevendo-se, inclusive, a possibilidade de acesso
ou promoção de uma categoria profissional para outra, na mesma
emprêsa.
Concluídas as anãlises, descrições ou classificações· profissionais
estabelecem-se, a seguir, os elementos de seleção, isto é, uma definição
clara e precisa do que deve ser avaliado. O quadro I exemplüica os
elementos gerais que podem ser considerados em seleção de pessoal.
Para cada item do programa cabe ao selecionador especificar os pormenores relativos ao nível e característicos dos vãrios elementos a
examinar.
QUADRO I
QUADRO PRELIMINAR PARA SERVIR AS ESPECIFICAÇOES DE ELEMENTOS
DE UM PROCESSO DE SELEÇAO DE PESSOAL
ELEMENTOS DE SELEÇAO
1. CONDIÇÕES GERAIS (sexo, idade, na-

cionalidade, estado civil, etc.)

INSTRUMENTOS A UTILIZAR
recursos técnicos empregados)
Formulário de sol1ctação de emprêgo; ..

2. CONDIÇõES LEGAIS (diplomas, certifica.dos, registros, licenças, carteira profissional e outras exigências legais)

Idem; verificação de documentos;

3. TíTULOS PROFISSIONAIS (diplomas,
certificados, registros e outros)

Idem; análise de documentos;

4. EXPERI!:NCIA PROFISSIONAL

Idem; análise dos dados;

5.REFER!:NCIAS E RECOMENDAÇõES

Questionário; análise dos informes;

6. SAúDE E
GICAS

Exame médico (comum e especializado
quando deva haver atenção especial em
certas áreas);

CONDIÇõES MORFOLO-

7. CONHECIMENTOS GERAIS (Português, Matemática, Conhecimentos Gerais)

Testes e provas objetivas);

8. CONHECIMENTOS ESPECIAIS (de
acôrdo com o tipo de conhecimentos
exigidos para o normal desempenho das
funções)

Testes e provas objetivas);

9. APTIDõES
(inteligência, habilidade
manual, técnica, artística., comercial,
etc., etc.>

Testes;

10. CAPACIDADE PROFISSIONAL (conhecimentos, aptidões e demais elementos combinados em situação prática)

Provas objetivas de trabalhO;

11. PERSONALIDADE E ADAPTABILIDADE (atitudes, interêsses, equil1brio
emocional, adaptabilidade à emprêsa)

Testes, Entrevistas, Questionários, etc.
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o relacionamento dos elemento de seleção no quadro I não significa que todo processo seletivo deva, rtecessàriamente, incluir todos os
itens aí contidos. Ao contrário, essa prática seria um desperdício. O
princípio geral é considerar que tanto mais completo e mais profundo
será o processo seletivo quanto maior fôr o nível de responsabilidade
afeto ao futuro profissional. Serventes, trabalhadores braçais, grande
número de operários para funções não qualificadas não exigem, em
geral, pesquisa dos elementos referentes a Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Especiais, Capacidade Profissional e talvez outros. Os exames de personalidade e adaptabilidade poderiam, dependendo da situação, ser igualmente dispensados. Já não se diria o mesmo da seleção
de certos tipos de empregados de escritório, supervisores, funções de
contacto com o público, professôres, instrutores, técnicos, etc.
A etapa de determinação dos elementos a figurarem no processo
seletivo, se de um lado condiciona-se às exigências típicas da profissão,
ocupação ou função, por outro lado subordina-se à disponibilidade dos
instrumentos a utilizar. Em nosso meio êsse problema tem dificultado
a implantação de métodos adequados de seleção, pois que poucos são
os questionários, testes e provas disponíveis, que apresentam um mínimo de precisão e de validade. Por outro lado, a organização de formulários de solicitação de emprêgo é, muitas vêzes, feita sem os cuidados
técnicos necessários usando-se questões de pouca ou nenhuma validade
ou omitindo-se outras de grande significação. Questionários para fins
de referências e recomendações acham-se em idêntica situação de exame. A escolha de testes e provas é, pois, o ponto crucial do planejamento do processo de seleção. Para êsse fim deve-se ter em conta as
condições técnicas para escolha de testes e provas mencionadas em
outro lugar.
B -

O PROCESSO SELETIVO

Estabelecidos os elementos que vão compor o processo seletivo,
a etapa seguinte é dispô-lo em seqüência prática sem prejudicar os
aspectos técnicos dos exames previstos. Nossa experiência pessoal vem
indicando como vantajosa a seguinte sucessão de medidas de ordem
técnica e administrativa.
1. Recrtttamento pré-seletivo; inscrição

A seleção pode iniciar-se mediante um recrutamento pré-seletivo,
isto é, determinar quais os candidatos que satisfazem, de início e para
serem posteriormente julgados, a certas exigências tais como idade,
sexo, estado civil, diplomas, experiência de trabalho, referências, etc.
A determinação dêsses pré-requisitos evidentemente só tem valor quando decorre de informes que autorizem a supor melhor rendimento de
candidatos nas condições exigidas. Estabelecer, por exemplo, condições
de idade, de sexo, de estado civil, etc., sem que se tenha verificado a
utilidade dessas exigências é trabalho pouco recomendável.
. O recrutamento pode ser feito por vários meios entre os quais
se citam: 1) avisos informais ao pessoal; 2) editais ou avisos afixados
no local ou em locais onde possa haver candidatos; 3) anúncios na
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imprensa, rádio e televisão; 4) distribuição de folhetos, cartazes ou
simples panfletos; 5) conferências ,palestras e reuniões com possíveis
interessados; 6) filmes; 7) outros meios.
Quando o número de candidatos é geralmente pequeno, em face
da necessidade de um grande recrutamento, a preparação da opinião
pública torna-se imperiosa. Tal acontece freqüentemente nas fôrças
armadas ou para serviços de grandes emprêsas e para os quais o contingente de oferta é, às vêzes, inferior ao da procura. A Marinha Americana (21), por exemplo, publica revistas sôbre as oportunidades oferecidas em seus quadros de pessoal indicando as condições oferecidas e
procurando atrair razoável número de candidatos para fins seletivos.
Os planos de recrutamento devem basear-se, também, em ampla
análise do mercado de trabalho e das necessidades de pessoal da firma,
como assinala Ramos (17), para fixação do ordenado, regime de trabalho, possibilidades de promoção, assistência médica e social, higiene
e segurança, estabilidade e outras condições oferecidas pela emprêsa.
Quanto à inscrição, deve-se prever se haverá ou não limite de
inscrições (quanto ao número de inscritos), horário, seção encarregada,
documentos necessários, etc. Os inscritos podem ser relacionados numa
fôlha adequada que será encaminhada aos encarregados de seleção com
os dados necessários. Quando há exames de grandes grupos de candidatos, a inscrição pode ser feita mediante localização do candidato
inscrito em turmas numeradas, o que facilita posterior distribuição
dos examinandos e evita novos anúncios ou contactos com os inscritos.
A êstes, quando se trata de grupo numeroso de candidatos, deve ser
atribuída uma ficha de inscrição que contém dados de identificação,
inclusive fotografia, dia, hora e local das primeiras provas a serem
realizadas.
Durante a fase de recrutamento, é conveniente publicar o critério de seleção a adotar inclusive um programa relativo aos assuntos
a serem objeto de exame. :í!:sse programa, porém, é menos para preparação do candidato do que para caracterizar o nível da seleção e, assim,
informar os candidatos sôbre suas possibilidades de sucesso.
Em geral é conveniente exigir, por ocasião da inscrição, uma
parte da documentação geral estabelecida, isto é:
a) FormUlário de inscrição (solicitação de emprêgo);
b) Provas de idade, estado civil, nacionalidade e outras eventualmente fixadas;
c) Diplomas e certificados (quando legalmente exigíveis);
2. Entrevistas e Referências

Em seleção pode haver vários tipos de entrevistas (padronizadas,
diretivas, não diretivas e livres).
A localização da entrevista pode ocorrer em qualquer fase a saber:
a) Durante as inscrições, no início do processo seletivo, como
instrumento de diagnóstico e de informação aos candidatos interessados. Neste caso as entrevistas são pouco profundas e, em face do grande
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número de candidatos, não podem ter segurança suficiente para fins
de eliminação ou de aprovaçao;
b) No decurso do processo, entre uma prova e outra, para impedir que candidatos inaptos prossigam nos exames;
c) No fim do processo seletivo e atingindo apenas os que já
foram aprovados nas etapas anteriores. Têm estas entrevistas o objetjvo de verificar traços de personalidade, interêsses e adaptabilidade
geral aos serviços da emprêsa sendo, por conseguinte, de máxima responsabilidade no processo seletivo. A tais entrevistas associam-se testes
de personalidade, sendo o julgamento dos examinadores baseado, também, nos resultados já apresentados pelos candidatos nas provas até
então realizadas.
As referências podem, como as entrevistas, ser incluídas no início
ou no fim do processo seletivo dependendo de considerações de ordem
prática.
3. Testes e provas

Por motivos de ordem prática, as provas e testes aplicáveis em
grupo devem ser as primeiras, podendo-se limitar o prosseguimento
dos exames aos que tiverem sido aprovados nessa etapa eliminatória.
Tal prática é quase sempre necessária no exame de grandes grupos de
candidatos ou quando o sucesso nos testes eliminatórios fôr absolutamente imprescindível à habilitação dos candidatos. Utilizando-se, porém,
o método clínico de interpretação dos resultados ter-se-á, forçosamente,
que aplicar tôdas as provas contidas no plano de exames.
As provas coletivas podem ser distribuídas em um ou mais dias
e localizadas, às vêzes, aos sábados e domingos, ou à noite, para facilitar
a presença dos candidatos.
As provas individuais, constantes de entrevistas, testes especiais
de aptidões ou de personalidade, provas objetivas de trabahlo (provas
práticas) e outras, convêm sejam aplicadas nas etapas finais do processo, destinadas aos que já tenham sido habilitados nas etapas
anteriores.
Super (18) aconselha, por razões psicológicas, seja o processo
seletivo iniciado pelas provas mais ligadas à razão dos exames e concluído pelas de execução mais curta e mais agradáveis aos examinandos.
4. Exame médico

Atua o exame médico como prova individual, razão pela qual
deva ser incluído nas etapas finais, podendo-se convocar os candidatos
para se submeterem a tal exame na mesma ocasião em que forem
chamados às demais provas Individuais.
5. Habilitação e Classificação

A habilitação de candidatos envolve problemas senos e alguns

dps quais de difícil solução. Vejamos, em linhas gerais, as diferentes

tecnicas usadas;

.
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1.° Processo: Habilitação por mínimos isolados por prova, o que
tem o inconveniente de rejeitar candidatos bem dotados em muitos
aspectos do processo seletivo simplesmente porque deixaram de atingir,
às vêzes por pequena diferença, os mínimos de um determinado teste.
Por outro lado, asegura a admissão de pessoal considerado apto em
todos os aspectos de seleção.
2.° Processo: Habilitação pelo processo de combinação de escores.
uma variação do primeiro e consiste em combinar os escores (pela
variabilidade, pela precisão ou pela validade dos testes) numa fórmula
em que pesem mais os elementos mais significativos do processo seletivo.
O mínimo de habilitação é fixado, então, em face do escore geral. Tem
o inconveniente de permitir o ingresso na emprêsa de pessoas que
possam ser deficientes num ou noutro aspecto do processo seletivo.
Estudos sôbre êste critério (20) mostraram que certas combinações
de escores podem atuar com grande eficácia.
É

3.° Processo: Julgamento clínico, que consiste em analisar os
dados obtidos sem a preocupação de observar rigidamente os escores
individuais, nem os mínimos fixados, e aprovar ou não os candidatos
em função dessa apreciação sôbre cada caso individual. É êste o mais
eficiente de todos os processos quando os julgadores forem de notória
capacidade interpretativa.

A classificação dos candidatos pode ser feita em função de tôdas
as provas ou somente de algumas, convindo notar, porém, que não é
conveniente dar demasiada importância a essa classificação a fim de
que se evite a ilusória técnica de diferenciar valores individuais pelo
simples fato de acusarem os indivíduos pequenas diferenças entre si,
as quais, freqüentemente, se reduzem apenas a décimos ou centésimos
de pontos. Ademais, a classificação só serve para ordenar o aproveitamento dos candidatos na admissão, sendo de efeito técnico nulo quando
todos os classificados são convocados para trabalho.
No que se refere à fixação dos mínimos de habilitação ou escore
crítico, seja para um teste isolado ou uma bateria de testes, a decisão
dependerá das correlações dos testes ou da bateria com o critério de
eficiência. Conforme assinala Burtt (8), o "essencial para o empregador
é a probabilidade de que o candidato venha a ser um bom empregado".
Essa probabilidade, é claro, depende de interpretar os coeficientes de
correlação calculados entre cada prova e o critério externo. Quanto
maior fôr a correlação do teste com o critério, tanto mais significativos
serão os resultados do teste. Nessa base pode o empregador decidir sôbre
que nível deseja êle admitir os empregados, considerando, nessa decisão,
as possibilidades de treinamento e as condições de oferta e procura
do mercado de trabalho aplicáveis à ocupação considerada.
C-

ADMISSÃO, ORIENTAÇÃO E COLOCAÇÃO

Concluída a coleta de informes individuais e de grupo, fica o
órgão selecionador com uma relação dos nomes de candidatos a serem
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admitidos. Essa admissão convém seja processada dentro de um período
de validade, pois que as condições pessoais dos candidatos, tanto quanto
as condições da emprêsa, podem sofrer grandes modificações. A validade das provas varia consoante o tipo de exame efetuado e a validade
dos demais informes, de acôrdo com a natureza dêstes. Para isso, cada
órgão selecionador deve estabelecer o período em que pode utilizar os
dados colhidos, tomando como base as probabilidades de se manterem
estáveis os diversos dados.
As normas de admissão de pessoal não se incluem nos limites
dêste trabalho. Obedecem, de um lado, a condições de ordem administrativa, da emprêsa, e de ordem geral de outro. Há, porém, muitas
medidas de ordem técnica recomendadas para assistência ao empregado
recém-admitido e que constam de numerosos livros sôbre o assunto (17).
O que pode nos interessar, no momento, é, tão-somente, a colocação do
empregado naquilo que se relaciona com o processo de seleção pelo
qual passou. Em geral é recomendável, neste particular, o reestudo das
condições gerais apresentadas pelo candidato, seus interêsses e suas
limitações a fim de que seja encaminhado, dentro dos limites da ocupação para a qual foi selecionado, às seções, unidades ou tipos de trabalho que melhor se adaptam às suas condições. Ademais, sempre que
um empregado é admitido, inicia-se de uma forma ou de outra, um
processo de treinamento, articulado com um sistema qualquer de orientação. Tais medidas não pertencem mais ao dominio estrito da seleção.
Para o treinamento há técnicas especiais, das quais o T. W. I. (Training
Within Industry) é uma das mais famosas no que se refere aos supervisores. No que concerne à orientação, pode o leitor reportar-se aos
capítulos apropriados dêste manual.
D -

O ACOMPANHAMENTO PÓS-SELEÇAO

Não obstante ser o acompanhamento uma das tarefas essenciais
a qualquer processo de seleção, tem sua execução sido relegada, em
muitas organizações, ao total esquecimento ou, mesmo, a uma situação
secundária. O acompanhamento tem duas finalidades precípuas:
a) Assistir o empregado no seu ajustamento inicial ao trabalho,
reorientando-o, se necessário;
b) Verificar a validade dos processos de seleção.
A acompanhamento pode ser individual ou de grupo, periódico
ou permanente. Em geral e feito através de questionários, escalas de
classificação, avaliação da produção e outros processos citados no capítulo relativo à validade da seleção.
VI -

VALIDADE DA SELEÇAO DE PESSOAL

O uso de testes, entrevistas, referências ou qualquer outro recurso
técnico-científico em seleção, somente pode ser considerado eficaz quando existe comprovação de que os indivíduos habilitados por tais instrumentos de avaliação são melhores do que os rejeitados ou não habíli-
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tados·. A expectativa, também, é a de que haja uma correlação positiva
entre os resultados obtidos em seleção e a eficiência profissional avaliada no trabalho real.
Infelizmente, porém, realizar essa comprovação científica é um
dos mais penosos trabalhos que se apresentam ao legítimo técnico de
seleção. A dificuldade reside no fato de se escolher um critério externo
que, realmente, pos~a ser representativo da eficiência profissional. Várias
técnicas e medidas têm sido tentadas nesse particular sendo, em geral,
muito pouco concludentes os estudos dessa natureza, em virtude da
dificuldade acima citada. Há, porém, alguns princípios de validação
que podem ser considerados, a saber:
1. Pelo valor intrínseco do elemento de medida

Quando não dispõe o psicólogo de um critério externo suficientemente válido, o único recurso disponível é confiar no valor dos testes,
entrevistas, referências, etc., no que se refere à precisão e validade dêsses
instrumentos, como técnicas de medidas em si mesmas. É evidente que
tais conceitos somente se aplicam a certos tipos de provas ou de dados
pessoais. Alguns exemplos elucidariam essa explicação. Suponhamos que
se deseja verificar a validade da seleção de funcionários de escritório
de uma determinada organização. Suponhamos, também, que o grupo
focalizado tenha sido selecionado por testes de português, matemática,
cultura geral, inteligência geral, datilografia e entrevistas de adaptabilidade (condições de personalidade, interêsses profissionais, etc.). Não
se dispondo de um critério externo, pode-se admitir que se as provas
aplicadas forem instrumentos de medida dignos de confiança (adaptáveis ao grupo, precisos e válidos), a seleção terá sido eficiente. Tal
raciocínio baseia-se no fato de ser evidente que um indivíduo habilitado nessas áreas pode ser um bom empregado. A questão fundamental
é, porém, saber se, nas funções previstas, os conhecimentos de portugues, matemática, cultura geral, datilografia, o nível de inteligência
e as condições de personalidade são exatamente aquelas que correspondem aos testes aplicados. Essa é a falha fundamental dêsse tipo
de validação mas constitui, porém, na ausência de um critério externo,
o único recurso de verificação. Busca-se, assim, aperfeiçoar os instrumentos de medida e usar, em cada seleção, os testes e provas que
ponham em evidência os característicos pessoais mais importantes para
o exercício da função considerada.
2. Uso de um critério externo

Tão importante quanto o próprio planejamento da seleção, é a
determinação de um critério que conceitue o que se entende por eficiência no trabalho. A seguir, a escolha de um processo que .avalie essa
eficiência é o problema conexo. A rigor, o conceito de eficiência pode
variar de ocupação para ocupação e, mais ainda, os processos de medi-la.
Em certas ocupações, tais como as que envolvem simples produção, o
critério é evidente, isto é, pode-se tomar número de peças por hora
(dia ou mês) quando todos os empregados desfrutam de iguais condi-
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ções de trabalho. Quando, porém, as mesmas ocupações e.sLão sujeitas
a fatôres dIversos em qualidade e em intensidade, a escolha d~ um
critério de avaliação da eficiência complica-se enormemente. Avallar-se
a eficiência de operadores de máquinas é mais fácil do que a de escriturários-datilógrafos. Quando se cogita de avaliar a eficiência em profissões liberais tais como as de contador, dentista, médico, engenheiro
e outras, a escolha do critério vai se tornando cada vez menos segura
até atingir-se, por exemplo, a avaliação da eficiência de professóres,
que é uma das situações mais difíceis.
Nas épocas de estabilidade de mercado de trabalho, o tempo de
permanência na ocupação, o grau de satisfação apresentado pelo empregado, a freqüência de faltas e atrasos ao serviço, têm sido muitas vêzes
tomados como critério.
Em geral, à medida que se trata de ocupações complexas, maior
é o número de variáveis que devem compor o critério. :&;ste pode, assim,
incluir quantidade e qualidade do trabalho, bom senso, habilidade para
aperfeiçoar o trabalho, assiduidade e pontualidade, atitudes de cooperação para com a emprêsa e para com os subordinados, etc., etc.
Burtt (8) assinala que há dois tipos de critério: o tipo objetivo
e o tipo subjetivo. O primeiro inclui avaliação da eficiência através
de dados da produção geral (peças, tempo de execução, análise de
amostras do trabalho e dados dêsse gênero oriundos de avaliações quantitativas. O segundo inclui, em geral, julgamento de supervisores ou
de outros elementos da organização e pode assumir vários aspectos.
O critério objetivo somente é aplicável quando as condições de
execução, das quais se extraem os dados quantitativos, forem aproximadamente as mesmas para todos os indivíduos considerados e não
sejam tais dados afetados por atitudes dos empregados ou condições
anormais de trabalho (períodos críticos de produção, épocas de incerteza no mercado de trabalho, deficiências do aparelhamento técnico,
da administração ou do sistema operacional, etc., etc.).
O critério objetivo envolve, ainda, outros problemas tais como a
transformação dos dados de produção em cifras equivalentes, escolha
de amostras representativas para os fins da pesquisa e escolha de
produtos do trabalho que tenham real significância como expressão
profissional.
O critério subjetivo, no que se refere ao julgamento da eficiência
do empregado pelos seus superiores imediatos, é um dos mais usados
e consiste, geralmente, em dividir-se o grupo analisado em dois ou
mais subgrupos conforme a eficiência demonstrada em trabalho. Essa
eficiência é julgada subjetivamente pelo chefe imediato que a exprime
em classes ou categorias de valor.
Escolhidos os pontos críticos que devem compor o critério externo, passa-se à escolha de um processo de avaliação. As escalas de julgamento (rating scales) é um dos processos usados quando não é possível
coleta de dados objetivos (produção, índices diversos). ConSIste em
obter informes a respeito de traços ou qualidades de empregados. Podem
tais escalas ser construídas de várias formas (ordem de mérito, avaliação de grau, classes descritivas, etc.) sendo porém necessário considerar
o que~ entre outras condições, pl'Opõe Berrien (7):
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1. A avaliação dos empregados deve ser feita antecipadamente
e sem condicioná-la a qualquer situação;

2. O julgamento deve basear-se em qualidades claramente definidas;
3. Só devem ser considerados os julgamentos emitidos por chefes
que possuam habilidade para julgar seus empregados;
4. Deve-se utilizar tantos juízes quantos forem possíveis para
julgamento de um mesmo empregado.
Obtidos os dados do critério, seja êste objetivo ou subjetivo, a
etapa seguinte é confrontar os escores ou categorias individuais (dos
empregados analisados) com os escores ou qualificações obtidos no
processo de seleção. :@:sse confronto pode ser feito sob várias maneiras
a saber:
a) Cálculos de correlação, entre os escores do critério e os escores
obtidos nas provas de seleção (simples ou combinados).
b) Divisão dos empregados em grupos A, B, C, etc., consoante
a eficiência que tiverem demonstrado. A se~uir, confronto das médias
obtidas nas provas de seleção, pelos indivIduos que se classificaram
nos grupos A, B, e outros. É evidente que se espera que o grupo A,
na eficiencia profissional, tenha sido nas provas de seleção, superior
ao B, êste ao C e assim por diante. O confronto pode ser feito por
várias estatísticas (média, mediana e outras) e cercado dos cuidados
necessários ao tratamento estatístico adequado do caso. Burtt (8) aconselha que se constituam dois grupos, referentes aos extremos da eficiência, ou que se considerem vários grupos e não apenas dois.
3. O quociente de seleção

Um dos processos destinados a prever a validade de um processo
seletivo (19, 20) é o quociente de seleção (selection ratio) e que consiste em obter a proporção entre o número de empregados colocados
(aprovados e admitidos) e o número de empregados submetidos ao teste
(ou aos testes). Baseia-se, porém, na prévia evidência de que o teste,
ou os testes, tenha suficiente grau de validade. Suponhamos que tenhamos examinado 50 pessoas e aprovemos, para admisão, todos os 50.
O quociente será 50/50 ou 1. A medida, porém, que o quociente diminui,
maior eficiência terá o processo seletivo. Em outras palavras, se fixarmos o escore crítico (mínimo de habilitação) em valores mais elevados,
diminui o número de aprovados e o quociente é, pois, menor. Se, elevando-se os mínimos, aprovássemos apenas 40 em 50, teríamos 4/5 ou .80.
Se o elevássemos mais, ainda, e tivéssemos apenas 15/5 teríamos o
índice de .20. Quanto menor, pois, o quociente de seleção tanto mais
eficiente será o processo seletivo.
Evidentemente, êsse quociente de seleção só é aplicável n~ pressuposição de que a eficiência dos empregados se correlaciona Com os
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resultados do teste, isto é, na dependência da vali~ade do instruII?-ento.
de medida. Diz Tiffin que quando um teste tem baIXo grau ~e valIdade
podemos utilizá-lo tão adequadamente quanto os de alta valldade desde
que se diminua o quociente de seleção. "Em outras palavras", diz?
autor "a redução do quociente de seleção é um substituto da alta valIdadé (20) desde que o teste tenha alguma validade, ainda que pequena.
4. O índice de eficiência

Julga o autor que em face da dificuldade em se obter critérios
externos, pelos quais se possa medir a validade de processos de seleção,
outros meios devem ser usados a fim de s.!Lter, embora sob forma menos
significativa, uma avaliação dos méritos do trabalho seletivo. Essa asserção é lícita se reexaminarmos o problema da escolha do critério. É evidente a todo pesquisador e vários estudos têm provado êsse fato, que
os chefes nem sempre podem avaliar objetivamente a eficiência de seus
empregados. A influência da impressão pessoal, a falta de situações
concretas de exame, a diversidade do conceito de eficiência e a afetividade criada na vida de trabalho prejudicam o julgamento preciso da
eficiência. E, sujeitar a validade de testes, ou de um processo seletivo,
a julgamentos que sabemos precários é incorrer em êrro maior do que
a utilização de outros informes, menos significativos do ponto de vista
da eficiência, porém, mais válidos como medidas em si mesmas. Assim,
pensa o autor que se pode utilizar o que chamaremos de índice de
eficiência e que consistiria em verificar, entre os empregados selecionados e em exercício, a porcentagem dos que são considerados de
eficiência satisfatória. Para medida dessa "eficiência satisfatória" usarse-ia um questionário ou escala de julgamento, preenchido pelos chefes,
incindindo sôbre vários aspectos da vida funcional do empregado. Em
lugar, porém, de traduzirmos essa avaliação em escores numéricos,
seriam os resultados analisados e expressos em duas grandes classes:
a) empregados de eficiência satisfatória e b) empregados de eficiência
não satisfatória, se possível para o grupo de selecionados e não selecionados. O julgamento far-se-ia pela análise das respostas ao questionário. Quanto maior fôsse a porcentagem dos empregados de classe satisfatória no grupo dos empregados selecionados e menor essa porcentagem no grupo de não selecionados tanto mais eficiente terá sido a
seleção, utilizando-se tratamento estatístico adequado para interpretação dos dados.
Pode-se argumentar que a falha inicial, isto é, a avaliação dos
chefes, ainda subsiste. Se isso é certo não é porém menos evidente
que um pesquisador possa interpretar um questionário e dêle inferir
conceitos gerais, nem sempre necessàriamente ligados aos escores ou
categorias em que o indivíduo foi classüicado. A dificuldade do método
consiste nesse ponto, isto é, em introduzir itens do questionário que
informem e permitam ao pesquisador inferir seu próprio conceito. No
momento está o SENAI efetuando uma tentativa com essa técnica,
utilizando uma adaptação da escala de julgamento proposta por
Morgan (16).

60

ARQUIVOS BRASILEIROS DE PSlCOTÉCNICA
BIBLIOGRAFIA

1. BARROS SANTOS. O .• "Model'11as Técnica$ de Orientação e Seleção de Pessoal".
"Boletim do Centro de Estudos Roberto Manre" 1957, 8, 29-34.
2. BARROS SANTOS, O., "Seleção de Trabalhadores", Revista SENAI, 1950, 62, 35-37.
3. BAUMGARTEN, F. K., "Les examens d'aptitude professionelle", Tradução de MareeI Thiers; Paris: Dunod, 1931, págs. XX-XXV.

·t. BOLOGNA, I., "SENAI-INIC" -

"Projetos de Cooperação", Rio de Janeiro: Scrviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ]955.

5.

BOLOGNA, I., "Um trabalho de Roberto Mangc", "Boletim do Centro de Estudol
Roberto Manre" , 1956, 2, 37-47.

6.

BONNARDEL, R., "L'Adaptation de l'homme a son métier", Paris: Presses Universita ires de France. 1945, pág. 23.

7. BERRIEN, F. K., "Practical Psychology", New York: The Macmillan Company. 1945,
págs. 155, 174, 183, 189-190.
8.

BURTT, E., "PrincipIes of Employment Psychology", New York: Harper & Brothers
pUblishers, 1942, pãgs. 173, 180, 236-256, 299-314, 447, 452-452, 480.

9. HEPNER, H. W., "Psychok>gy applied to life and work", Englewood Clifs, N. J.:

Prentice-Hall Inc., 1956, págs. 299-317.

10. KLINEBERG, OTI'O, e outros (Maria de Lourdes Campos Viégas) "PSicologia Moderna", São Paulo: Agir, 1953, pãgs. 239, 241.
11. LAWSHE, C. H., "Psychology of Industrial Relations", New York: Mc Graw Hill
Book Compa,ny, Inc., pãgs. 95, 101.

12. MANGE, R., "Lições de Psicotécnica", Boletim do Centro de Estudos Roberto Manre, 1956, 3, 7-24;
13. MANGE, R., "Psicotécnica" (AUlas) Boletim do Centro de Estudos Roberto Manre,
1956, 4, obra completa.
14. MANGE, R., "Lições de Psicotécnica", Boletim do Centro de Estudos Roberto Manre, 1957, 5, 24-72.
15. MORAES, R., "Fases e Problemas de wn Processo de Seleção", São Paulo: Boletim
do Instituto de Administração, 1949, 88, 10.
16. MORGAN, C. T., "Introduction tI) Psychology", New York: Mc Graw-Hill Book
Company, Inc., 1956, pág. 412.
17. RAMOS, A., "Psicologia Aplicada ao Trabalho", Rio de Janeiro: Companhia Brasileira de Artes Gráficas, pág. 50.
18. SUPER, D., "Appraising Vocational Fitness", New York: Harper & Brother, 1949,
págs. 54, 78, 92-104, 154, 161, 195, 254, 524, 52'1, 531.
19. THORNDIKE, R. L., e HAGEN, E., "Measurement and Evaluation in Psychology
and Education", New York: John Wiley & Sons, Inc., 1955, págs. 510-528, 523.
20. TIFFIN, J., "Industrial Psychology", New York: Prentice-Hall, Inc., 1946, pãgs. 34,
37, 43, 48, 56, 120.
21. "United states Na,vy Occupational Handbook " , Washington: Bureau of Naval Personnel, 1956.
22. WALTHER, L., "La psychologie du travail", Genebra: Les ll:ditions du Mont Blanc
S. A., 1946.

