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Check-list do Google para mitigar vieses no 
processo seletivo 
Conheça o seu viés: check-list e pontos de discussão 
 
Nos principais pontos de decisão, como quem contratar em sua organização, é importante 
reconhecer e abordar como alguns vieses em potencial podem influenciar o processo de 
tomada de decisão. Abaixo estão algumas maneiras pelas quais o viés inconsciente pode 
afetar suas decisões, bem como as etapas que você e sua equipe podem executar para 
começar a remover o viés das entrevistas e do processo de contratação. 
 
Aqui estão alguns gatilhos de viés inconsciente a serem observados durante o 
processo de contratação 
Incongruência do 
estereótipo  
(não é o enquadramento 
esperado) 

Às vezes, temos um certo perfil de candidato que esperamos 
que tenha sucesso em uma função; isso pode nos levar a 
ignorar candidatos qualificados que não necessariamente se 
enquadram nesse perfil que imaginamos. 
 

Os números 
(determinando um grupo 
minoritário) 

Da mesma forma que acima, se um grupo é minoria, de 
repente, todos os estereótipos e suposições que temos sobre 
esse grupo específico são pré-determinados, potencialmente 
nos levando a aplicá-los ao candidato, independentemente se 
são válidos. 
 

Clareza da informação 
(falta de critérios claros) 

Se houver uma falta de informações ou critérios claros, é 
mais provável que você preencha os “espaços em branco” ou 
as lacunas de informação com suposições e preconceitos. 
 

O observador 
(tempo, pressão e 
estresse) 

Quando alguém se sente ameaçado ou estressado, usa todos 
os recursos cognitivos disponíveis para se acalmar e 
gerenciar o estresse, deixando menos recursos para coletar 
dados adicionais. 
 

 
 
A seguir colocamos algumas ações que você pode executar para impedir certos vieses durante 
o processo de contratação. Separamos elas por etapa do processo, conforme a lista abaixo. 
 

● Pesquisar e avaliar 
● Entrevistar 
● Avaliar 
● Representar 
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Pesquisar e avaliar 
 
Crie e trie o pool de candidatos.  
Os currículos são “limitados” em relação aos dados relevantes do trabalho. A pesquisa nos diz 
que indicadores sutis - nomes, idade, endereços, escola, emprego anterior, raça, status 
parental, status socioeconômico etc. - podem inconscientemente afetar o que esperamos de 
um candidato e como os avaliamos. A pressão do tempo também pode levar a 
vieses/preconceitos inconscientes, afetando a tomada de decisão. 
 

Recomendações: 
Como isso o ajudará a se posicionar de forma 
imparcial? 

Use os critérios da função, cargo ou job 
description acordados antes de procurar 
um candidato. 

Isso impede que você mude os critérios, o que 
geralmente o faz favorecer candidatos 
“esperados”, mesmo que eles não sejam os 
mais qualificados. 
 

Concentre-se nas qualificações mínimas 
exigidas e nas habilidades técnicas. 

Isso ajuda a manter o foco em um conjunto 
específico de requisitos que podem ser 
aplicados de forma consistente como um 
primeiro padrão para todos os candidatos. 
 

Dedique o tempo necessário e questione 
sua primeira impressão. 

Sua “reação instintiva” nem sempre é correta 
- geralmente é acompanhada de preconceitos; 
desacelerar ajudará você a usar dados para 
informar sua decisão versus instinto. 
 

Seja responsável. Articule como você 
tomou sua decisão de dispensar ou 
avançar com um candidato. 

Ser capaz de articular uma decisão em voz 
alta - isso ajuda a reduzir a oportunidade de 
surgimento de vieses, porque há um maior 
senso de responsabilidade. 
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Entrevistar 
 
Reúna mais informações sobre um candidato.  
Verificou-se que atitudes implícitas negativas implicam em comportamentos não-verbais 
negativos (por exemplo, menos sorriso, menos contato visual, mais piscadas, mais hesitações 
na fala). Os instintos movidos pelo viés de afinidade (que tende a favorecer pessoas parecidas 
com você) podem levar os entrevistadores a favorecerem alguns candidatos. Ao mesmo 
tempo, o viés de confirmação pode levar as pessoas a procurarem comportamentos que 
confirmem as expectativas pré-existentes. 
 
Recomendações Como isso o ajudará a se posicionar de forma 

imparcial? 

Padronize a preparação pré-entrevista. Isso permite que você forneça e colete 
informações de maneira consistente. 
 

Garanta uma interação confortável e 
neutra entre candidatos e 
entrevistadores. 

Garanta que o desempenho não seja 
inconsistente ou negativamente influenciado 
pelo ambiente. 
 

Use pautas de entrevistas estruturadas. Permite coletar informações de forma 
consistente, aplicar os mesmos critérios e 
fazer análises baseadas em dados. 
 

Peça por evidências; não assuma. Permite coletar mais dados e garantir que 
você não esteja preenchendo incorretamente 
os espaços em branco com suas próprias 
suposições. 
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Avaliar 
 
Ajude os entrevistadores e avaliadores a revisar e avaliar o conjunto de qualificações, bem 
como os feedbacks.  
Se um candidato for parte de uma minoria ou estiver sendo considerado para um cargo 
estereotipado (que as pessoas associam à um perfil específico), ele(a) poderá ser 
encaminhado aos revisores, tornando-os mais propensos a mudar os critério ou a analisar 
excessivamente a pessoa. Também podemos fazer isso para ajudar a confirmar nossas 
expectativas. 
 
Recomendações: Como isso ajudará na mitigação de vieses? 

Repita a descrição da função 
e os requisitos mínimos no 
início de qualquer avaliação. 

Isso garantirá que todos estejam por dentro e se recordem 
dos requisitos que estabelecidos desde o início da 
publicação da vaga. Use-os para orientar a conversa, peça 
comportamentos e exemplos que apoiem ou coloquem em 
xeque esses requisitos para ter uma avaliação eficaz. Isso 
ajudará a ancorar os avaliadores em um único conjunto de 
critérios, evitando que eles os mudem durante a avaliação. 
 

Use entrevistas 
estruturadas. 

As entrevistas estruturadas diminuem as diferenças na 
pontuação entre os grupos demográficos. Um conjunto 
padronizado de critérios e um formato estruturado para 
avaliação permitem avaliar de forma mais consistente 
todos os seus candidatos. 
 

Entenda o “fit cultural” Evite usar o “fit cultural” meramente para justificar o seu 
“feeling” (sensação ou percepção não embasada) sobre um 
indivíduo. Utilize os atributos desejados para orientar sua 
avaliação. Considere as características complementares e 
suplementares, bem como habilidades e valores, ao 
avaliar. 
 

Cite exemplos 
comportamentais e 
históricos específicos. 

Seja capaz de apontar características ou comportamentos, 
em vez de confiar em ‘sentimentos’ e percepções 
meramente subjetivas. Se você não está sabendo embasar 
bem uma decisão, é possível que seu inconsciente esteja 
tomando ela por você! 
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Representar 
 
Represente de forma justa e objetiva os candidatos perante outras pessoas.  
Quando falamos em nome de outra pessoa (gerentes, recrutadores, etc.), temos o poder e a 
responsabilidade de representá-los de maneira justa e objetiva. As pessoas se juntarão à 
conversa com seus vieses inconscientes e com as próprias expectativas percebidas, por isso, 
somos todos responsáveis em ajudar os outros a corrigi-los. 
 
Recomendações: Como isso ajudará na mitigação de vieses? 

Lembre as pessoas de 
refletirem sobre os 
seus vieses no início da 
sessão. 

Pesquisas mostram que as pessoas acham importante 
identificar e apontar os vieses e é mais provável que isso ocorra 
quando for fornecida a plataforma e os materiais para 
combatê-los. No início da sessão, lembre às pessoas que o 
objetivo é tomar decisões objetivas; portanto, precisamos nos 
responsabilizar. Peça às pessoas que identifiquem 
respeitosamente os vieses, caso os observem. 
 

Repita a descrição do 
cargo / função e os 
requisitos mínimos no 
início de qualquer 
avaliação. 

Isso garantirá que todos estejam cientes e se recordem dos 
requisitos que eles colocaram desde o início. Use-os para 
orientar a conversa, peça comportamentos e exemplos que 
apoiem ou coloquem em xeque esses requisitos para ter uma 
avaliação eficaz. Isso ajudará a ancorar os avaliadores em um 
único conjunto de critérios, evitando que eles os mudem 
durante a avaliação. 
 

Atenha-se a fatos e 
comportamentos 
relevantes ao cargo / 
função 

Elimine reflexões, frases e o comportamento irrelevantes ao 
cargo (por exemplo, “o marido que também está empolgado em 
se mudar para a região”; ou eles precisarão procurar escolas 
para os filhos”). Evite deixar sentimentos e suposições 
entrarem na conversa. Se você os perceber entrar, pergunte ao 
grupo: "Diríamos a mesma coisa se o candidato estivesse no 
grupo X?". Adotar a postura de “advogado do diabo” pode ser 
uma maneira eficaz de estimular o pensamento, em vez de 
confiar em suposições. 
 

Justifique sua decisão 
em voz alta. 

Ao forçar as pessoas a articularem o porquê você / eles 
levaram alguém a avançar no processo de entrevista, você 
aumentará os níveis de responsabilidade, o que ajudará a 
reduzir o viés. Use os critérios de contratação que o gerente e a 
equipe projetaram como uma plataforma para 
representatividade. 
 

 
 


