
Arquitetar um ambiente que
favoreça a expressão do talento
e enxergar quanto do propósito
estratégico está sustentado pela
capacidade humana são alguns
dos principais desafios na Ges-
tão de Pessoas. A competiti-
vidade reduziu as estruturas, que
se tornaram permeadas de arran-
jos flexíveis assumindo formas
abertas e orgânicas. O poder or-
ganizacional cedeu espaço ao
poder das pessoas e a força que
vem exclusivamente das normas
e do cargo ocupado é superada
pelo poder das competências, da

maturidade e da capacidade de
ver oportunidades na crise.

Muitas organizações mantêm
um profissional inadequado por
supervalorízarem características
intelectuais e técnicas em detri-
mento das qualidades humanas.
Hoje a capacidade para gerar so-
luções criativas e de mobilizar
pessoas para mudanças organi-
zacionais fazem parte do rol das
c5mpetências imprescindíveis.

Empresas verdadeiramente
comprometidas com o desenvol-
vimento procuram desenvolver e
manter profissionais competen-
tes e mobilizados com o constan-
te processo de transformação
que norteia toda e qualquer or-
ganização bem sucedida.

O Mapeamento de Perfil e
Competências é um poderoso
instrumento para a Gestão Estra-
tégica de Recursos Humanos. Ele
agrega valor quando faz uma "lei-
tura" de cada pessoa por vários
ângulos e visualiza a direção que
ela quer dar para o uso de sua
capacidade. O processo resulta
num conjunto integrado de infor-

mações de alta confiabilidade
que permite à empresa:

• Saber quanto e como cada
profissional contribui para o de-
sempenho da empresa;

• identificar a linha de de-
senvolvimento e plano de car-
reira mais indicados;

• Identificar "gaps" e canali-
zar adequadamente programas
de coaching e aconselhamento
de carreira, definir ações de trei-
namento e desenvolvimento.

O trabalho é desenvolvido a
partir de uma metodologia que
consiste em dinâmica de grupo,
jogos e simulações, entrevistas
e instrumentos de avaliação de
personalidade, competências e
habilidades específicas. As fer-
ramentas de avaliação geralmen-
te são aquelas que avaliam a ti-
pologia (a mais comum é a base-
ada na teoria dos Tipos Psicoló-
gicos, legado do psicólogo suí-
ço Carl Gustav Jung) e aqui po-
demos citar como exemplo o In-
sights Díscovery. Além deste,
uliliza-se um sistema com múlti-
plos testes como é o caso do
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LPA (Launch Pad Assessment),
feitos online, com suporte tec-
nológico.

Insights Discovery— Seu
conceito está baseado na teoria
de Jung, segundo a qual as pes-
soas têm uma preferência ao in-
vestir sua energia, dirigindo-a
para fora (extrovertidos) ou para

dentro (introvertidos). Jung ve-
rificou que há quatro funções
básicas: pensamento (razão),
sentimento (emoção), sensação
(apreensão do mundo e das in-
formações pelos órgãos do sen-
tido) e intuição. Estas quatro
funções, conjugadas com as ati-
tudes de introversào ou extro-

versão, resultam oito tipos clás-
sicos de comportamento. Além
dos oito tipos clássicos, a avali-
ação Insights procura compre-
ender subtipos, o que permite a
identificação de particularida-
des. A partir dai são geradas in-
formações sobre estilo pessoal,
relacionamentos, tomada de de-
cisão, estilo gerencial, etc. O LPA
(Launch Pad Assessment) é ba-
seado em décadas de pesquisas
com executivos e consiste num
sistema de oito testes que ge-
ram o cruzamento de combina-
ções importantes. O sistema co-
bre a percepção de uma pessoa
sob múltiplas perspectivas: pa-
péis em equipe, gestão de con-
flitos, personalidade, estilos de
aprendizagem, estilo de trabalho,
preferências por atividades, es-
cala profissional gerencial e ra-
ciocínios abstrato e verbal.

Apresentação dos resul-
tados — Concluído o proces-
so são apresentadas informa-
ções descritivas e gráficas com
elevado grau de confiabilidade.
São feitas análises pontuais de

características e competências
como: assertividade, capacidade
para ouvir e assumir riscos, ní-
vel de independência, orienta-
ção para resultados, administra-
ção de prioridades, delegação, li-
derança, análise do grau de com-
patibilidade.

Reunião de feedback in-
dividual — Ao finalizar o ma-
peamento, realiza-se uma reunião
de feedback com o profissional
na qual são analisadas as infor-
mações de forma prática e cons-
ciente. O objetivo é estimulá-lo
a assumir responsabilidade so-
bre seu desenvolvimento a par-
tir de um planejamento factível.

É importante lembrar que
não cabe à organização ser o
universo único para favorecer
o desenvolvimento de habilida-
des e potencialidades. Muitas
vezes o seu limite de atuação
está em sensibilizar o profissi-
onal sobre a importância de de-
terminada competência. Cada
pessoa pode (e deve) buscar de-
senvolvimento complementar
fora do âmbito da empresa,

pdv
Rectangle

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Opet & Mercado, a. 4, n. 10, p . 26-27, 1 sem. 2008.




