
Capítulo 1 - A Selecção de Pessoal 
 

 19 

A Selecção de pessoal faz parte de um conjunto de actividades que pode ter 

várias designações como, Gestão de pessoal, Gestão de recursos humanos ou Política 

social. Na visão moderna de Gestão centrada na noção de capital humano, a Selecção é 

vista como a pedra-base de uma política que tem por objectivo adquirir e acumular 

capital humano e comporta duas decisões: a de admitir pessoas para a organização e a 

de mudança de posições dentro da organização (Roe, 1998).  

Uma possível definição de Selecção, remete para a tarefa de identificar e 

escolher os candidatos com maiores probabilidades de se ajustarem à função e à 

organização para a qual concorrem (Caetano & Vala, 2000). 

Segundo Fonseca (1968), no contexto específico das Forças Armadas, um 

processo de Selecção é, antes de mais, um trabalho humanista, que visa o indivíduo na 

sua totalidade físico-psíquica, e que deve ter em consideração a grande variedade de 

funções e o elevado número de indivíduos a seleccionar. 

 

 

1.1. Breve resumo sobre a evolução da Selecção de pessoal 

 

Embora o uso de testes psicológicos seja um fenómeno do século XX, existem 

referências da utilização de provas para Selecção que remontam à antiguidade como, 

por exemplo, quando Gedeão escolheu o seu Exército entre aqueles “que não temiam o 

perigo”, submetendo-os ao teste de ingerir água e só depois os preparou para a batalha 

(Velho Testamento, Juízes, 7.2-18, citado por Plumbley, 1995, p. 14). De facto, formas 

rudimentares de avaliação psicológica podem ser encontradas por volta de 2200 antes de 

Cristo, quando o imperador chinês mandava examinar os seus oficiais de três em três 

anos, para determinar a sua capacidade de adaptação à função (Chaffee, 1985; DuBois, 

1970; Franke, 1963; Lai, 1970; Teng, 1942-43; citados por Gregory, 2001). Este tipo de 

avaliação foi modificado e refinado ao longo dos séculos, até à introdução de exames 

escritos na dinastia Han (202 AC – 200 DC), que avaliavam cinco tópicos: direito civil, 

assuntos militares, rendimentos, agricultura, e geografia. 

Apesar destas referências anteriores a procedimentos de Selecção, pode afirmar-

se que até ao início do século XX, recrutava-se e seleccionava-se com base em 

processos empíricos, que só muito aleatoriamente tomavam em consideração as 

exigências da função baseando-se, de um modo geral, nas recomendações, informações 
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e impressão pessoal. As consequências da fraca eficácia deste processo repercutiam-se, 

normalmente, em dificuldades de aprendizagem na formação e fraca adaptação no 

desempenho da função (Rocha, 1968).  

Foi a partir dos trabalhos de Francis Galton, inventor da primeira bateria de 

testes (conjunto de medidas sensório-motoras) e de Wundt, fundador em 1879 do 

primeiro laboratório de Psicologia experimental, que foi possível introduzir “uma certa 

medida” nos fenómenos psicológicos e nas diferenças individuais. Apareceram então os 

testes, ou seja, os instrumentos que permitiam avaliar, com uma certa aproximação, os 

factores psicológicos, construídos de forma a exprimirem os resultados de forma 

quantitativa, substituindo extensas e incompletas fórmulas subjectivas por uma simples 

cotação. Estes instrumentos receberam a sua consagração no domínio da psicologia 

aplicada em 1917, quando os Estados Unidos da América (EUA) aplicaram com 

sucesso os testes Army Alpha e Army Beta a 1.750.000 de homens, resolvendo o 

problema complexo do rápido recrutamento e reorganização do seu Exército (Gregory, 

2001; Rocha, 1968). 

Face ao êxito dos testes Army Alpha e Army Beta, as potências aliadas 

enveredaram pela aplicação em larga escala da medida intelectual e do diagnóstico. 

Como consequência, a abordagem do método dos testes propagou-se rapidamente à 

sociedade civil, nomeadamente, ao sector industrial então em franco desenvolvimento, 

ao reconhecer-se que as capacidades dos indivíduos, quando bem detectadas e 

posteriormente dirigidas, permitiam alcançar melhores resultados com um dispêndio 

mínimo de esforço, tempo e dinheiro. Por seu lado, a Alemanha, limitada militarmente 

pelas disposições do Tratado de Versalhes, não aderiu ao método dos testes 

psicológicos. Este país enveredou pelo desenvolvimento e emprego de provas que 

permitissem estudar a “personalidade total” dos indivíduos como membros de um 

grupo, valorizando essencialmente os aspectos sócio-emocionais, com vista à Selecção 

de líderes para o seu futuro Exército (Rocha, 1968).  

Iniciada a II Guerra Mundial, embora nos EUA e Inglaterra a Psicologia 

científica tivesse uma tradição e formação contínua mais firme que na Alemanha, os 

psicólogos chamados em número elevado para desempenharem funções nas Forças 

Armadas aliadas, procederam rapidamente ao estudo dos métodos usados pelos alemães 

na Selecção de graduados (oficiais e sargentos), para resolverem os seus próprios 

problemas de Selecção. Nasceram, assim, as Provas de Grupo ou Provas de Situação, 
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que depois de 1945, foram generalizadas a outros países para a Selecção de graduados 

(Rocha, 1968). 

Após 1945 e até aos dias de hoje, a Selecção em larga escala apoiada numa 

tecnologia em evolução galopante, seguida do treino e verificação dos resultados 

práticos, quer no meio militar, quer nas profissões civis, levou a progressos enormes ao 

nível das técnicas de Selecção, que se tornaram progressivamente respeitáveis, embora 

levassem muitos anos a convencer os cépticos (Plumbley, 1995).  

Em resumo, podemos afirmar que a Selecção de pessoal, tal como a conhecemos 

hoje, ou seja, processada de forma objectiva, é um fenómeno do século XX, onde se 

identificam dois grandes períodos de publicação de trabalhos associados à prática da 

mesma. Um período no início do século, decorrente da necessidade de angariar e dirigir 

grandes grupos de pessoas, e o segundo logo após o fim da II Guerra Mundial, 

provocado pelo excedente de oferta e pelo início da mecanização das empresas 

produtivas (Robertson & Smith, 1989, citados por Bártolo Ribeiro, 2000).  

 

 

1.2. O carácter teórico-prático da Selecção de pessoal  

 

A importância da Selecção de pessoal para as organizações reflecte-se, 

sobretudo, no seu carácter económico-financeiro. Segundo Terpstra e Rozell (1993, 

citados por Schmitt & Chan, 1998), as estatísticas do Departamento do Trabalho dos 

EUA indicam que mais de oito milhões de novos empregos foram criados durante os 

primeiros três anos e meio da administração Clinton tendo-se recorrido, na maior parte, 

a procedimentos de Selecção para o seu preenchimento. As companhias que usaram 

procedimentos, tais como aplicação de testes, entrevistas estruturadas ou estudos de 

validação, obtiveram um maior nível de lucro anual, maior crescimento de lucros e 

melhor desempenho global. A relação entre as práticas de Selecção e o desempenho 

organizacional tem demonstrado ser particularmente relevante nas áreas dos serviços e 

financeira, dois sectores da economia americana que têm crescido rapidamente. De 

acordo com estes autores, as organizações reconheceram a importância da Selecção, 

pelo menos implicitamente, visto que declaram gastar mais dinheiro neste processo, que 

em outro qualquer aspecto da Gestão de recursos humanos. 
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Decorrente desta incidência no aspecto económico, e talvez devido ao processo 

relativamente estandardizado de recolha das evidências por aqueles que desenvolvem e 

validam procedimentos de Selecção de pessoal, este campo é geralmente visto como 

empregando um processo empírico e sem suporte teórico. Contudo, os investigadores da 

Selecção estão cientes da pesquisa teórica no campo das diferenças individuais, quando 

desenvolvem ou elegem procedimentos de teste, e de um modo explícito ou implícito, 

concebem e testam teorias sobre as relações entre competências e desempenho nas suas 

investigações aplicadas (Schmitt & Chan, 1998). De facto, existe um número elevado de 

trabalhos de Selecção de pessoal publicados, que podem ser sintetizados em cinco 

grandes áreas (Schmitt & Robertson, 1990, citados por Bártolo Ribeiro, 2000): análise e 

descrição de funções; desenvolvimento e medição do critério; desenvolvimento e 

medição dos preditores; avaliação da relação entre preditores e critério; considerações 

sobre a utilidade prática e social, aspectos legais e as implicações da implementação da 

estratégia de Selecção. 

Por outro lado, a Selecção de pessoal tem sido analisada, desde meados do 

século XX, numa óptica de rendimento individual e muito baseada nos conhecimentos 

psicométricos. A investigação nesta área tem sido desenvolvida segundo o paradigma 

de predição, que a comunidade científica aceitou como o único ajustável (Wolff, 1993, 

citado por Bártolo Ribeiro, 2000). Este paradigma (apresentado no Quadro 1) tem 

demonstrado flexibilidade de adaptação às funções para que se selecciona, não se tendo 

registado grande evolução no mesmo, à excepção da inclusão dos estudos da utilidade e 

feedback em substituição da simples validação da Selecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Paradigma de Selecção (adaptado de Smith & Robertson, 1993; retirado de Bártolo Ribeiro, 2000) 
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O paradigma de predição pode ser descrito brevemente da seguinte forma: o 

trabalho para o qual os indivíduos serão escolhidos é examinado para determinar as 

tarefas e responsabilidades que serão requeridas. Este procedimento é seguido pelo 

levantar de hipóteses acerca das competências que os indivíduos, que irão desempenhar 

as tarefas, deverão possuir. A especificação das tarefas e competências leva ao 

desenvolvimento de medidas, quer das variáveis de desempenho no trabalho, quer das 

variáveis preditoras, e à avaliação das hipóteses acerca das relações habilidades-

desempenho, propostas durante a fase de análise do trabalho do projecto. Caso as 

hipóteses sejam confirmadas, serão implementados os procedimentos de Selecção, bem 

como a avaliação prática dos seus custos e benefícios no contexto organizacional. Por 

outro lado, o paradigma assume que há diferenças individuais nas competências que os 

indivíduos levam para os empregos, e que estas diferenças se manifestam no 

desempenho dos mesmos. Sendo o objectivo principal da pesquisa em Selecção de 

pessoal, a avaliação de uma hipótese ou teoria do desempenho no trabalho, à 

investigação cabe, assim, descobrir e perceber a natureza das relações entre 

competências e desempenho no trabalho, de acordo com as diferenças individuais 

(Schmitt & Chan, 1998). 

Um aspecto importante nos estudos sobre predição do desempenho futuro no 

posto de trabalho, é a sua base psicométrica, a qual assenta na correlação entre os 

resultados obtidos pelo sujeito nos instrumentos de Selecção (preditores) e a avaliação 

dos comportamentos posteriores do sujeito no desempenho da função. O coeficiente de 

correlação encontrado, que se designa por “validade preditiva”, indica-nos o grau de 

confiança do preditor na previsão do comportamento posterior do sujeito, pelo que 

constitui um dos principais parâmetros de avaliação dos preditores. Assim, quanto 

maior for esse coeficiente, mais segura será a decisão final de admitir ou rejeitar um 

candidato (Muchinsky, 1986, citado por Bártolo Ribeiro, 2000). 

Por seu lado, o comportamento posterior que se tentou prever é designado em 

linguagem psicométrica por “critério” e pode assumir várias formas, tais como, 

remuneração anual, avaliação de desempenho e opinião das chefias. Um dos problemas 

do paradigma de Selecção está directamente relacionado com a operacionalização do 

critério, que deverá ser uma medida tão objectiva quanto possível do comportamento 

global do sujeito em termos de desempenho na função. Esta operacionalização objectiva 

e válida de uma variável tomada por critério, apenas tem sido possível efectivar em 
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algumas funções, de que é exemplo o desempenho em voo dos pilotos (Bártolo Ribeiro, 

1992; Hunter & Burke, 1994; Wolff, 1993; citados por Bártolo Ribeiro, 2000). 

A operacionalização objectiva do critério torna-se especialmente difícil, 

sobretudo, em empresas que operam em envolventes turbulentas e onde os sujeitos têm 

ao seu dispor grandes possibilidades de evolução. Neste tipo de empresas, os 

licenciados recém-admitidos não vão, muitas vezes, trabalhar para um posto de trabalho 

específico, sendo as suas funções iniciais variadas. Por outro lado, como estes sujeitos 

têm ao seu dispor possibilidades de evolução, quando será válido avaliar o seu 

comportamento como critério? Devemos esperar que cheguem ao topo da hierarquia 

para avaliar o seu desempenho como critério, ou devemos fazê-lo na função inicial ou 

intermédias, quando sabemos a priori que são limitadas no tempo? “Uma resposta 

possível, seria a realização de estudos longitudinais, correlacionando os mesmos 

preditores com os sucessivos critérios (por exemplo, as avaliações de desempenho nas 

sucessivas funções que fosse tendo). Desta forma ficava-se a conhecer as capacidades 

relativas dos diferentes preditores” (Bártolo Ribeiro, 2000, p.96). Contudo, este tipo de 

estudos são muito difíceis de realizar pela dificuldade de acompanhar os sujeitos ao 

longo do tempo, bem como apresentam limitações em termos estatísticos. “O tempo que 

separa a aplicação do(s) preditor(es) e a avaliação do(s) critério(s) tem geralmente uma 

relação directa mas inversa com a magnitude dos coeficientes de correlação. Quanto 

maior for o intervalo de tempo entre a aplicação do(s) preditor(s) e a avaliação do(s) 

critério(s), maior é a possibilidade de o sujeito ser exposto a variáveis externas ao 

processo e que vão moderar a relação entre as duas” (Bártolo Ribeiro, 2000, p.96). 

Outra das limitações do paradigma de Selecção está directamente relacionada 

com o contexto da função para a qual se selecciona. Em funções cuja rentabilidade seja 

uma resultante do trabalho de equipa, a preocupação de quem selecciona não deve 

assentar na escolha do sujeito com maior probabilidade de garantir o melhor 

desempenho individual, mas na Selecção do indivíduo capaz de se adaptar à equipa de 

modo a que esta aumente, ou pelo menos mantenha, os seus níveis de eficácia. Isto 

implica que a descrição da função tem de abranger as condicionantes de relacionamento 

interpessoal, para além das características individuais necessárias à realização das 

tarefas (Bártolo Ribeiro, 2000).  

Em síntese, poder-se-á afirmar que o paradigma de predição apresenta nítidas 

vantagens, quando se selecciona para funções muito assentes no indivíduo e onde o 

critério pode ser facilmente avaliado de modo objectivo. Por outro lado, quando o 
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rendimento global das funções resulta de interacções entre sujeitos, torna-se difícil a 

aplicação deste paradigma assente exclusivamente em variáveis de rendimento 

individual. Nestes casos, têm de ser avaliadas competências resultantes da interacção 

grupal, tais como liderança e assertividade, o que pode ser realizado através entrevistas 

colectivas, trabalhos de grupo ou assessment centers, sendo que esta tarefa não é fácil 

nem completamente isenta de subjectividade (Bártolo Ribeiro, 2000). 

 

 

1.3. Os métodos de Selecção de pessoal: alguns exemplos 

 

Após a obtenção de uma lista de candidatos, a partir do processo de 

Recrutamento, inicia-se o processo de Selecção. Este só poderá ser científico e objectivo 

se as exigências do trabalho tiverem sido quantificadas, de modo a que os candidatos 

possam ser avaliados utilizando uma medida comum. Para a realização deste processo, 

existe um enorme conjunto de instrumentos ou métodos, que na prática se pode reduzir 

a quatro (Plumbley, 1995): formulários de candidatura, provas, entrevistas e cartas de 

recomendação.    

Em 1995, um estudo realizado por Bártolo Ribeiro (2000) identificou a taxa de 

utilização de alguns métodos de Selecção utilizados em Portugal. Os resultados indicam 

que os métodos mais utilizados, em termos globais, são os curriculum vitae (90%), as 

entrevistas (87%), as aptidões cognitivas (61%) e os questionários auto-descritivos de 

personalidade (51%). Por seu lado, os métodos menos utilizados (abaixo dos 20%) são a 

grafologia (1%), as aptidões psicomotoras (5%), work samples (9%) e os assessment 

centers (11%). Se, por um lado, esta investigação refere a fraca utilização dos 

assessment centers nos processos de Selecção em Portugal, por outro, a mesma salienta 

que este método surge claramente destacado em relação aos demais, em termos de 

importância relativa para a Selecção.  

Uma vez que o presente estudo se insere no processo de Selecção dos futuros 

líderes do Exército Português e se focaliza na avaliação de competências, 

nomeadamente, as necessárias para uma boa interacção grupal, as mesmas, bem como o 

método eleito para as avaliar, isto é, o método de assessment center, serão os temas 

centrais a desenvolver nos próximos capítulos.  

 


