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Mundo corporativo já procura pessoas com competência para desenvolver suas próprias 
competências 
 
 
Ultimamente, metacompetência tem sido um termo em voga no mundo corporativo e - grosso 
modo - quer dizer que há competências para se desenvolver as próprias competências. Parece 
complicado, mas não é.  
 
Na verdade, metacompetência é toda qualidade que capacita um profissional para lidar com as 
pessoas, os problemas e as circunstâncias de um ponto de vista ético. Por exemplo, ninguém 
afirmaria que uma pessoa desonesta pode ser um profissional competente. Faltaria um ponto 
fundamental: integridade. Do mesmo modo, não se pode dizer que alguém com uma 
afetividade pouco desenvolvida seja um bom tomador de decisões. Falta-lhe inteligência 
emocional.  
 
"As metacompetências são qualidades necessárias para elevar ao grau máximo outras 
competências que possuímos, e dizem respeito à nossa estrutura racional e emocional 
construída ao longo do tempo. São, portanto, faculdades éticas adquiridas e se referem não 
somente às nossas habilidades, mas também às nossas intenções", afirma César Furtado de 
Carvalho Bullara, professor de comportamento humano do ISE (Instituto Superior da 
Empresa). 
 
Vale notar que metacompetência é um termo bonito para uma definição sustentada nos 
conceitos de competência. As primeiras definições de competência surgiram com o psicólogo 
David MacClelland, nos Estados Unidos, nos anos 60. Hoje, pode-se dizer que a competência é 
o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, porém, ela só se manifesta na ação. Seu 
centro está na atitude e este agir tem que gerar resultados. 
 
Um exemplo é aprender a dirigir. A pessoa entra na auto-escola, obtém conhecimentos, vai 
para as ruas e adquire habilidade para dominar o carro e, assim mesmo, pode não ter atitude 
para enfrentar o trânsito depois, mesmo com habilitação. A atitude é o único fator da 
competência que não pode ser ensinado. Depende da pessoa, e é por isso que um dos 
princípios do treinamento diz que "o treinando precisa querer mudar". 
 
Claude Levy-Leboyer, especialista em psicologia do trabalho e psicologia da motivação, 
conceituou competências como sendo "comportamentos que algumas pessoas dominam 
melhor que outras e que as fazem mais eficazes em determinadas situações". Para isso é 
preciso ter um conjunto especial desses comportamentos. A esses atributos o estudioso Pierre 
Koch chamou de metacompetências. 
 
Hora de desenvolver 
Competências são hábitos observáveis, que geram alto desempenho. Trata-se de um processo 
dinâmico que tem como ponto de partida o autoconhecimento. Para esse fim, atualmente, 
existem muitas ferramentas: testes de temperamento e sistemas de avaliação. 
 
Também é importante o autogoverno, através do qual aprendemos a liderar a nós mesmos. 
Nessa etapa é ideal ter a ajuda de um coach. 
 
No entanto, não se pode dar o primeiro passo se faltar a capacidade de entender e aceitar 
aquilo que se é. "Surge de forma evidente a necessidade de uma metacompetência chamada 
humildade. Com isso, queremos dizer que as competências somente podem ser desenvolvidas 
quando já possuímos algumas metacompetências", explica Bullara. 
 
Vale lembrar que a competência se estrutura com base em três componentes fundamentais: o 
saber atuar, o querer atuar e o poder atuar. Isto significa que ela só pode ser desenvolvida a 
partir do querer do indivíduo. 



É ele quem busca o conhecimento, que se aprimora para poder agir de forma eficaz, e que 
adquire condições para poder atuar significativamente. 
 
Segundo a consultora organizacional Madalena Carvalho, hoje fala-se muito que os 
profissionais precisam "conhecer o negócio". Mas são poucos numa equipe que realmente o 
conhecem. "As pessoas se contentam com pouco, não buscam o conhecimento, acomodam-se 
com seus títulos e não vão atrás dos detalhes, conseqüentemente, possuem habilidade 
limitada por falta de atitude. Não são metacompetentes aqueles que não vão além das suas 
próprias possibilidades", diz Madalena. 
 
Mas a quem caberia desenvolver as metacompetências? "É claro que os gestores e a 
organização podem estimular esse desenvolvimento, entretanto ele não acontecerá se o 
indivíduo não tiver a predisposição para buscar por conta própria seu crescimento pessoal, que 
está inteiramente ligado à competência", elucida a consultora. 
 
Quem faz coro a essa afirmação é o professor Bullara. "Adquirir competências é mudar, 
crescer, desenvolver- se. Pois bem, isso só é possível quando reconhecemos nossos pontos 
fracos e nos dispomos a agir. Também vale a pena acrescentar que, mesmo sendo uma tarefa 
particular e intransferível, um bom líder acaba sendo um elemento catalisador desse processo. 
Seus valores e seu comportamento são sempre um modelo a ser imitado", afirma. 
 
Você é metacompetente?  
   
Responda sim ou não e verifique se você pode ser considerado metacompetente: 
 
1. Você busca o conhecimento incessantemente como se fosse uma missão de vida?  
 
2. Você acredita que pode ir além das suas possibilidades?  
 
3. Você sabe quais competências precisa desenvolver?  
 
4. A sua vida está pautada na ética, respeito às pessoas e humildade?  
 
5. Você está o tempo todo de antena ligada, percebendo novas oportunidades e prevendo 
cenários futuros? 
 
6. Você é um profissional que nem sabe o que é "zona de conforto"?  
 
7. Você se inspira nos bons exemplos para construir seu próprio caminho e para ajudar as 
pessoas que estão à sua volta?  
 
8. Você inspira as pessoas para que elas trabalhem com mais energia?  
 
9. Você aprende rápido e está sempre aberto a aprender novas tecnologias?  
 
10. Mesmo com tantas tarefas, é capaz de manter o equilíbrio entre vida pessoal e 
profissional?  
 
11. Você é capaz de escrever mais outros dez itens que o tornam metacompetente? 
 
Caso tenha respondido SIM em mais de 50% das perguntas, você pode se considerar um 
profissional metacompetente. Vale lembrar que isso ainda é pouco ao pensar nas mudanças 
organizacionais que ocorrerão nos próximos anos. Para aqueles que responderam NÃO em 
mais de 50%, vale rever o que é possível ser feito para crescer e criar um plano de ação que 
lhe oriente na sua vida pessoal e profissional. 
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Competente x Metacompetente  
O competente se baseia em habilidades que já possui; o metacompetente dirige sua atenção 
para aquelas competências de que necessita adquirir ou desenvolver. O competente olha o 
passado; o metacompetente olha o presente e o futuro. 
 
A metacompetência é pré-requisito para o pleno desenvolvimento de uma competência 
adquirida. Quanto mais metacompetente o profissional for, mais competente ele será. Todos 
os indivíduos possuem algumas metacompetências, porque têm mais ou menos desenvolvido 
seu lado humano. E nada é mais genuinamente humano do que ser íntegro, conhecer-se e 
dominar-se. 
 
A metacompetência é algo essencial a qualquer profissional porque é, antes de tudo, 
necessária a qualquer pessoa. Por esse motivo, todo profissional pode ser um líder no 
ambiente no qual atua. A pessoa não necessita de uma função gerencial para exercer a 
liderança. Ela não depende do cargo, mas da pessoa. 
 
O caminho a seguir passa pelos dois passos anteriormente descritos: autoconhecimento e 
autogoverno. 
 
"Não há dúvida de que um profissional metacompetente é um líder. Por essa razão, suas 
possibilidades de ascensão profissional se multiplicam. Basta lembrar que a liderança não é 
algo que nos é dado pelo posto que ocupamos, mas algo que conquistamos pelo que somos", 
finaliza Bullara. 
 
AS NOVE METACOMPETÊNCIAS DO LÍDER MODERNO  
   
1. QI - Capacidade mental  
Não pode haver competência / metacompetência sem inteligência. O líder precisa ser 
inteligente para tomar decisões, analisar os fatos, pensar estrategicamente e fazer 
julgamentos rápidos.  
 
2. Inteligência emocional  
Uma das principais habilidades de um líder é ser capaz de enxergar além dos olhos e, 
principalmente, compreender aquilo que nem sempre é dito, além de relacionar-se de forma 
eficaz, embora em meio a diversas dinâmicas pessoais.  
 
3. Conhecimento  
Sem conhecimento não há metacompetência. Porém, esse fator deve ser explorado em 
diversos níveis, não apenas no "arroz com feijão". 
 
4. Crescimento 
É transformar o conhecimento em capacidade para alçar vôos mais altos. Isto implica estar 
com a mente aberta para novas descobertas e possibilidades.  
 
5. Ego saudável 
Entenda ego saudável como a segurança que poucas pessoas têm em reconhecer sua 
capacidade e, ao mesmo tempo, aliar-se a outras com competências, também excepcionais, 
sem sentirem-se ameaçadas. 
 
6. Apontar a direção  
Só quem tem autoridade pode apontar a direção. Autoridade, diga-se, no sentido de influenciar 
as pessoas e, conseqüentemente, ser ouvido. Mostrar o caminho, mas deixar que cada um 
possa trilhar seu próprio trajeto de desenvolvimento e crescer.  
 
7. Vender  
São aqueles capazes de formar alianças com as pessoas, de forma direta ou indireta, criando 
um ambiente de alto desempenho, principalmente através do uso da palavra, de uma 
comunicação clara e transparente que não se mostre presa em procedimentos, mas em 
comportamentos voltados para as pessoas. 



 
8. Iniciar 
São os que estão sempre ávidos por fazer mais e mais. Impulsionadores de mudanças, 
incentivadores, que trabalham com a sinergia da equipe para buscar maiores e melhores 
resultados, alicerçados em seus conhecimentos e habilidades.  
 
9. Relacionar-se  
Imagine um metacompetente sem a capacidade de relacionar-se. Seria um desastre. Um 
relacionamento se constrói pelo tripé: respeito, confiança e transparência. 
 
Fonte no deserto 
Para tanto, o profissional deve buscar o conhecimento como uma fonte no deserto e saber 
que, quanto mais souber, ainda será muito pouco, principalmente nos dias atuais, com uma 
velocidade de mudanças inimagináveis e uma competição cada dia mais feroz e veloz. Porém, 
como diria o escritor Goethe, "o saber não basta, temos de o aplicar; a vontade não basta, 
temos de atuar". 
 
Portanto, não importa a empresa em que trabalha, a família em que foi criado, a comunidade 
em que vive, ou o país em que mora. Pense em metacompetência como um fator 
preponderante para alcançar o sucesso. E lembre-se: sucesso não significa mais dinheiro. Ele 
está ligado à realização pessoal, e pessoas realizadas são aquelas que foram além dos seus 
sonhos! 
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