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ara transformar o comporta-
mento, é preciso mexer com
a emoção. É o que acredita

Ana Paula Zacharias, diretora da Hunter
Consulting Group, que presta consultoria
em recursos humanos para empresas da
região de Campinas (SP), como a Bosch e
a Lucent. Segundo Ana, a mera transposi-
ção de informação não garante a mudança
de comportamento das pessoas. E muitos
gestores estão preocupados, hoje, em
desenvolver nos profissionais não apenas
as competências técnicas, mas também as
competências comportamentais necessá-
rias para o benefício de seu trabalho e, em
conseqüência, da empresa.

De acordo com George Andrew Brough,
diretor de desenvolvimento organizacional
da Caliper Estratégias Humanas, a razão
para que as pessoas sejam convidadas a
sair de uma companhia tem relação, na
maioria das vezes, com o comportamento
delas e não com falta de domínio deste ou
daquele conteúdo.

Partindo do princípio de que as empre-
sas preferem investir no desenvolvimento
de seus funcionários a ter de demiti-los
quando não apresentam aquilo que esperam
deles, um programa de educação corporati-
va com foco no desenvolvimento ou aper-
feiçoamento de habilidades emocionais e
interpessoais pode ser uma boa solução.
Respeitando certas observações, pode ser
uma ótima solução.

A primeira delas diz respeito à definição
das competências mais importantes para

realizar o que está proposto no planejamen-
to estratégico da empresa - aonde ela quer
chegar e o que precisa ser feito para isso. As
competências estão atreladas à estratégia
da empresa, mas não somente a isso. Deve
ser levada também em conta a cultura da
companhia, segundo Roberto Luis Mello,
consultor do Instituto MVC, especializado
em educação corporativa.

Estabelecer as competências não costu-
ma ser uma etapa simples porque surgem
visões diferentes sobre quais seriam as
características comportamentais mais



adequadas à estratégia e à cultura da com-
panhia. Ainda assim, é preciso alinhar o
pensamento da empresa e, por isso, vale a
pena investir tempo nesse processo.

Feito isso, é necessário conhecer como
as competências definidas são aplicadas ao
cotidiano da empresa. Um exemplo é ca-
pacidade de tomada de decisão. Em alguns
grupos, o mais importante da decisão é a ra-
pidez com que é tomada, enquanto em outros
o que vale é que esta esteja 100% correta.

Com as competências em mãos e o
conhecimento do que elas representam na



Brough, da Caliper:
a razão para que as
pessoas saiam de
uma companhia
tem relação com o
comportamento delas

rotina dos funcionários, o próximo passo é
avaliar a situação deles para descobrir quais
competências precisam ser desenvolvidas
e qual a melhor forma para isso, o que
pede uma avaliação do comportamento de
cada funcionário envolvido. "Essa análise
costuma assustar as pessoas, que não enten-
dem por que têm de ser avaliadas", conta
Brough. Para tranqüilizar os funcionários, o
consultor sugere que o próprio gestor con-
verse com os profissionais e os faça notar
que o comportamento deles já é analisado
constantemente, seja pelos superiores, seja
pelos próprios colegas no trabalho, e que a
avaliação irá apenas colocar essas opiniões
no papel.

É importante ressaltar também que
todos serão avaliados de acordo com os
mesmos padrões, ou seja, as competências
já determinadas. Uma das razões para o
fracasso de programas de educação com-
portamental é a falta de informação do fun-
cionário, que muitas vezes não tem idéia do
porquê estar participando de determinado
programa e o que fará com o que ali está
sendo transmitido.

A partir dos resultados dessa avaliação
inicial, já é possível optar pelo melhor con-
teúdo dentre os conteúdos comportamen-
tais oferecidos atualmente no mercado. O

cuidado nesse mo-
mento é não esco-
lher determinado
treinamento apenas
porque este está na
moda. Para Sérgio
Mônaco Cardoso,
consultor sênior
do Hay Group, é
muito difícil, por
exemplo, que uma
grande companhia
não tenha inves-
tido na formação
de líderes nos úl-
timos cinco anos e
que há uma volta

à valorização de líderes carismáticos e à
referência a ícones, como o empresário
Jack Welch.

Ana, da Hunter Consulting, recorda o
que é chamado de liderança informal, que
poderia ser considerado uma tendência. Os
treinamentos, nesse caso, pretendem iden-
tificar os profissionais que têm poder de
comando, mesmo sem o cargo de decisão
oficial e, num segundo momento, prepará-
los para assumir posições formais de lide-
rança. "Eu poderia mostrar várias teorias
sobre liderança, mas isso não garantiria que
as pessoas colocassem esse conteúdo em
prática", lembra George Brough.

É quase consenso entre consultores de
gestão de pessoas que a melhor maneira
para transmitir conteúdo relacionado ao
comportamento é de forma presencial,
utilizando técnicas vivenciais e de autoco-
nhecimento, como dinâmicas de grupo e
dramatizações. Em alguns casos, são usa-
dos princípios de inteligência emocional e
da filosofia oriental.

Para alguns especialistas, os progra-
mas podem ser realizados em formato de
workshops ou transmitidos em sala de aula,
mas há outros para os quais somente isso
não basta. "Por vezes, essas formas são
ineficazes, porque o fato de o funcionário
ter recebido a informação e saber o que
é certo não garante que ele irá mudar",
aponta Brough.

Como solução para o problema do co-
nhecimento que fica na teoria, é preciso que
haja o acompanhamento dos funcionários
pelo gestor ou por um responsável, prática
conhecida como coaching. Como ainda
não tem domínio das técnicas ensinadas,
o profissional pode duvidar destas quando,
ao utilizá-las, não alcança o resultado que
espera. Os colegas podem piorar ainda
mais a situação ao afirmarem que a pessoa
voltou pior do treinamento. É importante
que nessa hora haja alguém para dar o
feedback ao funcionário, que o apoie até
que ele acerte.
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