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O uso dos instrumentos de avaliação psicológica é uma pratica bastante frequente no
contexto organizacional e pode representar uma importante fase do processo de seleção
de pessoal nas organizações. No entanto, o uso dessa ferramenta tem sido foco de
polêmica. Por um lado a utilização desses recursos é defendida por possibilitar conhecer
aspectos mais profundos e específicos do candidato e por outro lado recebe fortes
críticas. As criticas atribuídas aos instrumentos parece se relacionar mais com o uso
inadequado do instrumento, seja na seleção da técnica a ser usada, no modo como o
examinador administra e interpreta as informações provenientes do processo de
avaliação, ou ainda, por questões éticas, tal como a ausência de devolutiva aos
candidatos. O presente trabalho visa apresentar um modelo de atuação proposto por uma
consultoria especializada em recrutamento e seleção de cargos executivos da cidade de
São Paulo. O processo de seleção é caracterizado por um processo de seleção técnica e,
após essa etapa, os candidatos finalistas passam por um processo de avaliação da
personalidade. Essa fase é composta por entrevista e uso de três técnicas projetivas,
sendo uma técnica gráfica e outras duas de auto expressão. O processo é individual e
viabiliza conhecer aspectos sobre a dinâmica de personalidade, considerando fatores
cognitivos e emocionais de cada indivíduo. Os dados são analisados considerando as
características do candidato, bem como estabelecendo uma relação com os cenários
profissionais que favorecem ou dificultam a atuação do profissional. Após finalizar o
processo de seleção, todos os candidatos têm direito a uma entrevista de devolutiva com
o psicólogo. Na entrevista, o psicólogo entrega um laudo igual ao fornecido para
empresa, bem como discute as informações com o candidato. A partir da experiência,
têm-se notado que as devolutivas têm sido apreciadas pelos candidatos, na medida em
que eles recebem um feedback sobre quais aspectos favorecem e/ou limitam o
crescimento profissional dos mesmos.

