


Por Aline Oliveira

Vencer!: Quais são os principais
motivos da procura por profissio-
nais com competências comporta-
mentais adequadas?
Edson Rodriguez: O mercado torna-
se cada dia mais e mais consciente de
que o perfil comportamental dos indi-
víduos tem importância muito grande
quando se trata da obtenção de resul-
tados no preenchimento de uma vaga.
Cada empresa tem sua cultura e seus
valores particulares, que se refletem
no nível de exigência ao candidato,
isso sem falar das características de
comportamento inerentes à função
em si. Pessoas são contratadas por
seu currículo e experiência profissio-
nal, mas são demitidas por suas falhas
comportamentais ou por não se adap-
tarem ao ambiente de trabalho.

V!: Isso quer dizer que conheci-
mento técnico já não é mais o
bastante?
ER: Na verdade, nunca foi o bastan-
te. Ocorre que no passado não havia
formas eficazes de avaliar perfil
comportamental. É relativamente
simples avaliar conhecimento técni-
co, testes de proficiência existem
para isso. Conhecimento técnico é
informação que pode ser aprendida.
Perfil comportamental é inerente e
representa cerca de 70% das razões
de sucesso ou fracasso de um indiví-
duo em uma função. Isso não quer
dizer que as pessoas estão "presas"
a seus perfis. Comportamentos po-
dem ser mudados, através de treina-
mento e desenvolvimento. A questão
é que quanto mais o indivíduo tem o
perfil comportamental próximo do
ideal para o cargo, mais fácil será
seu aprendizado, sua adaptação e
seus resultados.

V!: Sobre competências compor-
tamentais, quais foram as grandes

mudanças que ocorreram no mer-
cado nacional?
ER: Existe uma busca muito forte de
competências voltadas à liderança,
ao empreendedorismo, ao foco no
resultado, à comunicação, persuasão,
capacidade de demonstração, bem
como adaptabilidade, flexibilidade e
ritmo. Esse perfil torna-se cada vez
mais requisitado porque as ativida-
des que exigem capacidade de nego-
ciação e relacionamento interpessoal
aparecem em número cada vez
maior, em detrimento das atividades
de execução que estão diminuindo
ou mesmo desaparecendo, em função
da automação e da informatização
da sociedade.

V!: A pesquisa mostrou, também,
o quanto está difícil encontrar
profissionais com esse perfil. Por
que isso ocorre?
ER: Essa mudança nos perfis deseja-
dos é relativamente recente, vem ocor-
rendo há poucas décadas e está se
acirrando rapidamente. Entretanto, as
características procuradas não apare-
cem no "mix" de perfis da população
com a mesma freqüência. Afinal, esse
mesmo mix não mudou nas últimas
décadas, ou pelo menos não mudou na
mesma velocidade. O perfil da popula-
ção ainda é o mesmo do passado e isso
significa que há grande quantidade de
pessoas que buscam segurança, esta-
bilidade de emprego, rotina e previsi-
bilidade, quando o mercado busca ou-
tros valores. Assim, sobram pessoas
com essas características antigas e fal-
tam pessoas com aquelas.

V!:Até que ponto o conhecimento
técnico e o embasamento teórico
são menos importantes para uma
empresa?
ER: Não é uma questão do que é
mais ou menos importante, é uma



questão do que é mais fácil de en-
contrar e/ou preparar. Perfil com-
portamental é inerente ao indivíduo.
Pode ser modificado? Sem dúvida
que pode, mas, ao mesmo tempo, se
a pessoa já tem naturalmente a
competência comportamental dese-
jada fica bem mais fácil.

V!: Qual é o impacto que os profis-
sionais que não possuem compe-
tências comportamentais adequa-
das gera nas empresas?
ER: Usualmente o maior impacto
está nos resultados obtidos, que
costumam ser entre sofríveis e me-
díocres. Outros problemas, tais
como relacionamentos internos e
externos e imagem da empresa. Há
exceções, é claro, mas elas são exa-
tamente isso: exceções.

V!: O que as empresas estão fazen-
do para trabalhar os estilos com-
portamentais de um profissional?
ER: Existem processos de treina-
mento onde o profissional inicial-
mente é submetido a uma bateria de
testes que identificam suas caracte-
rísticas comportamentais e cruzam
com as características desejadas pela
empresa e nesse processo aparecem
os gaps. No passo seguinte, o profis-
sional é convidado a fazer uma refle-
xão acerca desses gaps, de sua carrei-
ra e sua disposição em trabalhar seu
estilo comportamental de modo a se
aproximar do modelo..

V!: Quais são os resultados desses
trabalhos, tanto para as empresas
quanto para os profissionais?
ER: Para as empresas, melhoria de
resultados e de lucratividade, além
de melhoras significativas no clima
organizacional e maior retenção dos
talentos. Para os profissionais en-
volvidos, melhoria em seu desem-
penho, suas carreiras e em sua qua-
lidade de vida.

V!: Um profissional bem sucedido
tem obrigatoriamente competên-
cias comportamentais adequadas
à área?
ER: Em mais de 70% dos casos, sirn.

V!: Quem está disposto a melhorar
sua competência comportamental,
o que deve fazer?
ER: Em primeiro lugar, visualizar a
si próprio na função em que está e
no quanto é bem (ou mal) sucedido.
Buscar processos de orientação de
carreira que contemplem uma aná-
lise de perfil pessoal e uma linha de
aconselhamento e monitoramento é
o segundo passo. Importante: as
mudanças comportamentais só se
implementam de forma consistente
se estiverem alinhadas com o moti-
vador maior do indivíduo, que usu-
almente está relacionado com seus
sonhos. Mudanças comportamen-
tais e crescimento de carreira têm a
ver diretamente corn a realização
dos sonhos.

Text Box
Fonte: Vencer!, a. 9, n. 101, p. 48-50, fev. 2008.




