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Quem são esses profissionais
que se apresentam
como a chave para as
empresas bem-sucedidas

"á um abalo sísmico
acontecendo nas

Lempresas de sucesso
hoje. A velocidade adquiriu
um novo significado. As
expectativas de nossos
clientes e de possíveis clientes
aumentaram vertiginosamente.
O momento é excelente para
advogados especializados
em patentes. Mais do que
nunca, novos produtos são
introduzidos no mercado.
Alguns de nossos concorrentes
surgiram repentinamente; já
outros desapareceram. Nossas
empresas tornaram-se mais
planas. Estamos trabalhando
duro; e esperamos que de
maneira mais inteligente.
A contratação de colaboradores
que possam lidar com o ritmo
acelerado e com as mudanças
inesperadas é um dos passos

mais importantes para se
trabalhar de forma mais
inteligente. Os profissionais
que não conseguem fazer
isso, rapidamente, passam a
representar prejuízos.
"Testemunhei muitas
situações", disse-me
um gerente de recursos
humanos, "em que os novos
colaboradores começam muito
bem, mas, então, conforme a
empresa se modifica, eles se
tornam incertos e inseguros
sobre o que está acontecendo.
Eles ficam preocupados
com mudança e agarram-se

àquilo que os tornou bem
sucedidos no inícior ,E isso
evita o crescimento deles e o
nosso. Agora, cada vez que
contratamos alguém, é com
total expectativa de que ele
crescerá com a empresa.
Se for limitado, por definição,
limitará a si próprio e a
empresa na conquista de nosso
contínuo crescimento."
Outro gerente concordou:
"Estamos procurando pessoas
que possam progredir e
não fiquem presas a uma
única modalidade. Pode
parecer irônico, mas novos
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colaboradores têm valor
limitado para nossa empresa
se não puderem ultrapassar os
limites do papel para o qual
foram inicialmente contratados.
Conforme continuamos a
crescer, tentamos contratar
pessoas que desejam crescer
conosco. Se você estiver
aberto e flexível, sentirá as
oportunidades e crescerá diante
dos desafios. Mas, se resistir
a fazer qualquer coisa que
esteja fora de suas funções, isso
representará um dos maiores
empecilhos para ser bem
sucedido com nossa empresa".

O que é um
colaborador versátil?
Permanecer lucrativo no
mercado competitivo de
hoje exige um novo tipo de
colaborador. Os empregadores
procuram contratar e
desenvolver os talentos de
colaboradores versáteis. Mas o
que vem a ser isso? Sabemos
que não é alguém que goste
de rotina, que seja teimoso,
incentivado por status ou
preso a noções pré-concebidas.
Há de fato quatro atributos
centrais compartilhados pelos
colaboradores versáteis:
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são brilhantes, flexíveis,
competentes e confiantes.
Vamos explorar esses quatro
atributos e corno, juntos, eles
podem acrescer à qualidade
chave que os empregadores
estão procurando hoje.
Primeiramente, indicamos
"brilhante" em vez de
"inteligente" Qual é a
diferença? Vimos pessoas muito
inteligentes que usam toda
a sua energia para construir
paredes para defender suas
crenças com firmeza. Quando
dizemos "brilhante", na verdade,
nos referimos à habilidade
abstrata de raciocínio de
alguém. Eles são capazes de
olhar para problemas complexos
e ver padrões que podem
levar a soluções? Eles estão
verdadeiramente interessados
em aprender? Em descobrir
novas coisas?
Numa pesquisa recente, que
conduzimos com mais de mil
clientes em praticamente todas
as indústrias, a habilidade
de solucionar problemas foi
predominantemente definida
como a qualidade número
l que os empregadores
estavam procurando em
novos colaboradores
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- e a mais difícil de achar.
Isso certamente enfatiza a
premissa de que trabalhos
estreitamente especializados
e fragmentados, que já foram
a característica distintiva
das linhas de montagem,
têm pouquíssimo valor no
mercado de hoje. As empresas
precisam de colaboradores
que possam pensar por si sós
e em todos os lugares, como
no banho, no caminho para
o trabalho e até na hora de
dormir. Conscientemente ou
em seus subconscientes, os
colaboradores mais valiosos
estão sempre pensando em
maneiras novas e melhores
de solucionar problemas,
aperfeiçoar métodos e atingir
suas metas.
A habilidade abstrata de
raciocínio de um colaborador
é ampliada se ele ou ela
for flexível. Com isso, nos
referimos a indivíduos que
desejam modificar sua
abordagem como exigem as
condições e circunstâncias em
transformação. Eles podem se
adaptar facilmente

para responder a contribuições
e feedback de outros. Ser
flexível permite que indivíduos
trabalhem de maneira eficiente
com outros, compartilhem
conhecimento e se mantenham
focados no que é importante.

Talento em movimento
A terceira qualidade,
competência, refere-se ao
conjunto de capacidades
que um indivíduo traz a
um trabalho específico. A
competência de uma pessoa é
acumulativa e, assim se espera,
ainda cresce. Esses recursos
são prontamente estimados por
meio da avaliação do histórico
educacional de um indivíduo,
da experiência profissional,
das certificações obtidas,
e como eles demonstram e
compartilham suas habilidades.
Competências, especialmente no
mercado de hoje, precisam ser
um talento em movimento. Não
se trata de apenas alguma coisa
que um indivíduo tenha ou
obtenha. Particularmente em
campos técnicos emergentes, a
competência de ontem é a aula
de história de hoje.
A quarta, superando qualidade
que acrescenta à versatilidade
de um colaborador; 'é confiança.
Confiança é a coragem, valor
próprio e conforto que alguém
traz a situações sociais, solução

de problemas e liderança.
Indivíduos com uma auto-

imagem e auto-estima
saudáveis projetam

confiança. É a certeza
subjacente que

impulsiona os
colaboradores

a explorarem
novas opções,



compartilharem idéias e a não
se preocuparem se estão certos
ou não. Eles estão dispostos e
realmente apreciam a troca de
novas idéias, ,O que conduz a
possíveis soluções. Colaboradores
confiantes desejam tomar
a dianteira, tomar decisões,
absorver responsabilidades e,
o mais importante, agir. Por
outro lado, os indivíduos que
não têm confiança gastam
muito tempo presos em seu
próprio diálogo interno,
preocupados com sentimentos
de inferioridade que drenam
sua energia. Infelizmente, até
alguém ter idade suficiente
para se candidatar a um
emprego, confiança é uma
dessas qualidades que, ou já
está embutida, ou não está.
Confiança não é algo que se
pode embrulhar e dar a alguém.
Na pesquisa a qual nos
referimos anteriormente,
confiança foi identificada
como a terceira qualidade
mais importante que os
empregadores procuram em
novos colaboradores. Como um
empregador disse: "Alguém que
sabe onde está não tem medo
de se movimentar".
É necessária a combinação de
todos esses quatro atributos - ser
brilhante, flexível, competente
e confiante - para contribuir
com a versatilidade de um
indivíduo. Essa combinação
é vencedora no mercado de

hoje. Esses indivíduos podem
ir de indústria a indústria e de
emprego a emprego e agregar
valor aonde forem. São capazes
de ver por meio de uma
ampla perspectiva, surgir com
novas idéias e opiniões, serem
capazes de reconhecer o valor
que outros podem ter e estão
constantemente procurando
maneiras de melhorar seu próprio
conhecimento e especialidade.
Eles constituem excelentes
membros de equipe, porque são
flexíveis e confiantes ao trabalhar
com outros e ao compartilhar
conhecimento. E eles realmente
gostam de assumir tarefas novas
e desafiadoras. A última coisa
que você vai ouvir de alguém
versátil é "isso não faz parte de
meu trabalho".

Versatilidade
Ou você tem, ou não tem.
Enquanto versatilidade pode
parecer uma qualidade evasiva
e difícil de identificar, quando
falta, fica óbvio. Os indivíduos
que não são versáteis parecem
nunca sair de sua posição
orientada à tarefa para a
qual foram inicialmente
contratados. Se você olhar em
sua empresa, esses indivíduos
são normalmente fáceis de
identificar. Eles podem ter
sido contratados Há muito
tempo, então há um fator de
lealdade. Porém, a verdade da
questão é que, se você estivesse
contratando hoje, eles nem
mesmo estariam em sua lista
final de candidatos.
As empresas estão procurando
colaboradores que sejam
versáteis o suficiente para
irem de uma tarefa a outra,
e que estejam dispostos a
aceitar novas responsabilidades

quando surge a necessidade.
Ser versátil agrega grande
valor a qualquer colaborador.
Igualmente para empresas
e indivíduos, ter sucesso no
futuro significa que você pode,
repentinamente, ser chamado
para um projeto inteiramente
diferente e receber um conjunto
de metas e objetivos totalmente
novo. Essas são as boas
notícias. As exigências não
estão diminuindo. Os recursos
estão sendo estendidos.
O futuro pertence aos bons
malabaristas, que podem
permanecer focados nas
necessidades que surgem. Os
colaboradores não
mais poderão
ter apenas uma
especialidade
- principalmente em
empresas pequenas
e médias. Os gerentes
de marketing
precisarão conhecer
fabricação. Os
gerentes financeiros
precisarão entender
de vendas. Os gerentes de
produção precisarão saber di
tecnologia. E os generalistas
precisarão ser pensadores
qualificados, flexíveis e
estratégicos.
Na verdade, a mudança já
aconteceu. As empresas estão
atualizando suas estruturas
organizacionais, a fim de
responder a clientes com mais
velocidade e flexibilidade. E, na
análise final, há de fato apenas
uma maneira de as empresas se
tornarem mais versáteis: contratar
e desenvolver os talentos de
colaboradores mais versáteis.

Herb Greenberg, Ph.D., é presidente e
diretor-geral da Caliper
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