
Nova metodologia avalia a pessoa como um todo e diminui índice de turnover 
 
Chega ao Brasil uma nova metodologia, via internet, capaz de identificar os pontos fortes do 
profissional, comparando-os com as características necessárias para a busca dos objetivos da 
empresa.   
  
O capital humano tem sido colocado, atualmente, como a parte mais importante dos negócios. 
A professora da FGV Management do Rio de Janeiro, Ingrid Paola Stoeckicht, acredita que o 
capital humano é considerado uma das principais fontes de inovação e renovação 
organizacional. Segundo ela, é um ativo intangível pertencente ao próprio indivíduo e 
contempla todos seus conhecimentos, idéias, aptidões, tecnologias, competências, expertise, 
sua capacidade criativa, comportamento inovador e outros bens intelectuais, constituindo, 
portanto, suas mais diversas capacidades, manifestas ou potenciais. 
 
Em seu artigo intitulado Gestão estratégica de pessoas: impulsionando a inovação 
organizacional, a professora afirma que “o capital humano de uma organização inclui 
habilidades e experiências individuais de funcionários e gestores, e participantes da rede de 
valor da empresa composta por clientes internos e externos, fornecedores, distribuidores, 
concorrentes, parceiros e outros atores que possam agregar valor ao negócio da organização”. 
 
Mas, se trata de um ativo intangível, conforme afirma a professora Ingrid Paola Stoeckicht, 
como mensurar resultados e avaliar o indivíduo em relação ao cargo ocupado e às tarefas 
exercidas? Afinal, como todos nós sabemos, vivemos em uma época onde as organizações 
cada vez mais buscam mensurar os resultados e obter a excelência nos negócios. 
 
 Buscando atender a esta demanda, a norte-americana Profiles International chega ao Brasil, 
com sede Curitiba (PR), trazendo para o mercado nacional uma nova abordagem para 
recrutamento, avaliação, gerenciamento e desenvolvimento de profissionais por meio da 
internet. A metodologia, de acordo com Octávio Leon, sócio fundador e presidente da Profiles 
Brasil, incorpora os conceitos de pessoa total e job match. “Identificamos os pontos fortes do 
profissional comparando com as características necessárias para a busca dos objetivos da 
empresa.” A partir daí, é possível auxiliar a filtrar candidatos, apontar necessidades de 
treinamento e orientar no sentido de um posicionamento mais eficaz, além de contribuir na 
criação do plano de carreira e de sucessão dos funcionários, garante Leon. 
 
O executivo explica que o uso desta ferramenta diminui a rotatividade de funcionários, 
aumentando a produtividade, motivação e compromisso com a empresa. Isso porque os dois 
conceitos desenvolvidos pela Profiles ajudam os executivos a entender quem são seus 
funcionários e também qual o perfil de profissional desejável para cada caso. 
 
O conceito de pessoa total defende a importância das empresas possuírem um panorama geral 
do ser humano e não apenas a sua qualificação profissional. “Aspectos como confiabilidade, 
persistência, capacidade de aprendizado, habilidade verbal e aspectos éticos também devem 
ser pesquisados”, argumenta Leon. Já o conceito job match cruza as informações provenientes 
do candidato –ou funcionário– com as necessidades da empresa, determinando o grau de 
compatibilidade com o cargo. 
 
“A diferença nos resultados ocorre porque, com as soluções Profiles, os executivos conseguem 
enxergar além do que é apresentado durante uma entrevista”, explica Leon. Com esta forma 
de avaliação também é possível perceber uma potencialidade de um funcionário que está 
sendo subaproveitado e onde ele poderia ser mais produtivo. “Essa capacidade de avaliar os 
funcionários como seres humanos faz com que as variações do decorrer do crescimento da 
empresa sejam planejadas e os funcionários sejam remanejados de forma estratégica, o que 
leva a empresa a ter a sua força de trabalho sempre no máximo de sua produtividade”, 
completa.   
  
Seis finalidades – De fácil utilização, os produtos da Profiles estão disponíveis para seis 
finalidades distintas: assessment para recrutamento, desenvolvimento de pessoas, eficiência 
em vendas, suporte a clientes, avaliação de equipe, avaliação dos diferentes níveis diretivos. A 
participação, segundo Leon, é feita por meio de questionário disponibilizado na internet, onde 
os dados são capturados e interpretados. “Após essa avaliação, os relatórios são gerados em 
poucos segundos, em português, para análise dos supervisores, ou profissionais do 
departamento de RH. Esses relatórios são acompanhados de uma série de gráficos e apontam 
o nível de aderência que o candidato possui em relação ao cargo.” 



 

 
 
O diferencial, destaca o executivo, é que os assessments da Profiles suportam a função de 
gerenciamento, mas vão além, e criam uma cultura de avaliação e comparação que permite à 
empresa manter e desenvolver funcionários que têm ou terão potencial para contribuir com os 
negócios e, principalmente, com os seus lucros. 
 
Funcionários bem ajustados à equipe – Ann Freeman, do First National Bank and Trust, um dos 
clientes da Profiles, afirma que “desde que começamos a utilizar a solução Profile XT, não 
fizemos mais nenhuma contratação errada. Nossos funcionários estão bem ajustados às suas 
equipes e demonstram satisfação com o trabalho. A ferramenta nos auxilia 100%”. 
 
Evitando erros na contratação e alocação de profissionais – Os resultados obtidos em 
empresas internacionais que utilizam assessments Profiles, com o conceito de job match, 
ilustram quantos enganos são evitados através desta forma de contratação: 
 

 



 
Exemplo das características medidas 

 
 
Entrevista concedida a Lílian Féres, gerente de conteúdo da HSM. 
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