
Por quê a invasão de ferramentas em gestão de pessoas nas organizações?  
Por Simoni Missel  
 
As organizações não têm alternativa senão manter suas equipes altamente especializadas 
tanto nos conhecimentos técnicos como comportamentais 
 
 
Avaliações de Potencial, Coaching, Gestão por Competências, Avaliações de Desempenho e 
Feedback 360º, Pesquisas de Clima Organizacional, Capacitação de Lideranças, Aperfeiçoadas 
Técnicas de Recrutamento e Seleção e Follow Up constante da performance têm sido a grande 
coqueluche nas organizações. 
 
Elas invadiram o mundo empresarial e estão mudando a mentalidade  dos profissionais dentro 
das organizações. Nunca tantas pessoas procuraram seu próprio aperfeiçoamento profissional, 
estudaram e inovaram, independentemente do “paitrocínio“ da empresa onde trabalham. 
 
Os diversos tipos de avaliações e monitoramento constante do desempenho estão abrindo 
novos caminhos e oferecendo perspectivas jamais percebidas anteriormente para especialistas 
das  mais diversas áreas. Hoje os indivíduos começam a se interessar por algo maior, que é 
seu crescimento como pessoa e como profissional. Este é o único caminho para obtermos um 
Brasil cada vez melhor para se viver. 
 
Em áreas essencialmente técnicas como informática e engenharia, nunca, nos últimos tempos, 
tantos profissionais estiveram em busca de mudanças comportamentais e 
autodesenvolvimento para corresponderem às expectativas do mercado e aperfeiçoarem sua 
performance.  
 
É um novo conceito no mundo dos negócios, e uma visão globalizada onde o feedback das 
avaliações não é mais percebido como críticas ou “levados para o pessoal”, mas como 
oportunidades de evolução nos aspectos técnicos e comportamentais exigidos para o bom 
desempenho da função.  
 
Este processo exige uma mudança cultural, de nosso povo que aprendeu há centenas de anos 
que o erro leva a punição, que vem de uma geração do “não conte para seu pai que você tirou 
uma nota baixa na escola, ele vai lhe dar um castigo” e por isso desenvolveu um pensamento 
de: “ninguém pode saber que errei”, passamos para a “era da humildade e reconhecimento 
das limitações” , e começamos a acreditar que alguém pode me dizer: “Onde posso melhorar e 
me tornar uma pessoa e um profissional ainda mais competente sem receio de não ser 
perfeito?” 
 
É claro que isto ocorre como conseqüência da frenética busca das empresas, cada vez maior 
por resultados mesmo num período de reestruturações, fusões de grandes corporações e  
ampliação de mercado interno e externo. 
 
As organizações não têm alternativa senão manter suas equipes altamente especializadas 
tanto nos conhecimentos técnicos como comportamentais, e aí surgem estas ferramentas 
como a solução para a mudança da mentalidade do brasileiro. 
 
São recursos dos quais as empresas estão lançando mão com o objetivo de que suas equipes 
de gestores e colaboradores tornem-se cada vez mais capazes de torná-las competitivas e 
inovadoras apesar das brutais transformações. 
 
O Brasil e o mundo são os maiores beneficiados  neste processo de mudança cultural e 
mercadológica, pois teremos um povo cada mais culto, com maturidade para nos transformar 
em pessoas melhores, mais felizes e só assim podermos contribuir para um mundo melhor 
para nossos filhos, netos... 
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