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Gerenciando sua carreira profissional

Não é mais novidade para ninguém que, com o mundo
globalizado que vivemos e as coisas acontecendo com uma
velocidade quase igual à da Luz, cada vez mais as exigên-
cias por parte das empresas se tornam maiores e mais
específicas de acordo com os cargos ofertados. As especiali-
zações técnicas referentes ao que a empresa precisa são exi-
gidas e dificilmente num processo de seleção são deixadas
de lado na hora de decidir qual candidato vai levar a vaga.
Porém, não menos importante de que as competências
técnicas são as competências comportamentais. Cada vez
mais levadas em consideração na hora de decidir entre dois
candidatos com as mesmas capacitações, há situações em
que elas são os motivos principais de um processo seletivo.

Antes, portanto, gostaria de explanar sobre o que
podemos chamar de competência. Nós, profissionais de
Recursos Humanos, trabalhamos com três letras que consi-
deramos fundamentais para um profissional, o CHÁ, onde
C indica o conhecimento, o H se refere às habilidades e o A
demonstra as atitudes.

Quando falamos em conhecimento, referimo-nos à for-
mação acadêmica do indivíduo, cursos de especializações,
domínio de idiomas e de metodologias de trabalho. Um
profissional com três idiomas, obviamente, destacar-se-á
mais do que aquele que possui domínio somente de sua
língua de origem. Assim como, aqueles que buscam um
crescimento cultural constantemente terão sempre um Q
a mais do que aqueles que se contentam com a graduação
ou com uma ou duas especializações. Afinal de contas,
costumo dizer que começamos a estudar, de fato, quando
nos formamos. É aí que nos tornamos preparados para
receber cargas cavalares de informação e que, realmente,
farão diferença.

A segunda letra, o H, que indica habilidade, refere-se
à capacidade que o indivíduo adquire de desempenhar
determinadas tarefas e isso só é possível com experiência.
Ou seja. a habilidade é, na verdade, a experiência que o
profissional tem naquela função. Obviamente, uma pessoa
só adquire habilidade em determinadas coisas se o fizer in-
sistentemente depois de um longo período. Usamos como
exemplo os enfermeiros: eles aprendem aplicar injeção
numa laranja. O conceito e o teórico eles possuem, porém
a prática virá só depois que começarem a atender seus pri-
meiros pacientes. Quanto mais tempo passarem fazendo

isso, mais habilidade terão. O C e o H juntos formam as
competências técnicas, ou a inteligência intelectual.

E, por fim, o A, de atitude, indica as tais competências
comportamentais das quais quero falar. Porque como
dizem, o saber fazer os profissionais, normalmente, já têm.
O problema é o querer fazer e é justamente isso que as
empresas buscam em seus processos seletivos nos dias de
hoje. O A sozinho demonstra a inteligência emocional do
indivíduo.

É ai que entra a entrevista por competências, que nada
mais é que a busca por profissionais com essas qualidades.
Para dar início a uma busca como essa, os profissionais de
RH passam por uma série de etapas, a fim de buscar próxi-
mo das questões pré-estabelecidas pelo requisitante.

Primeiramente, é preciso definir as competências
críticas do negócio, ou seja, o que a empresa realmente
mais necessita de um novo profissional e que se sabe que
pode ser muito difícil de encontrar. O requisitante deve
traçar exatamente o perfil que o profissional deve ter: boa
visão sistêmica, capacidade de relacionamento interpes-
soal, liderança, etc. Com essas informações em mãos, o
selecionador pode criar uma espécie de régua de medição
de competências comportamentais. Assim, ele vai compa-
rando o que o candidato possui ou não, e se está de acordo
com o que o requisitante quer. Com a régua fica fácil então
montar um roteiro de entrevista comportamental que,
normalmente, são cheias de expressões no passado, onde
o selecionador busca saber de acontecimentos ocorridos na
vida pessoal e profissional do candidato.

Para o sucesso do processo é essencial que o seleciona-
dor saiba exatamente o que a empresa busca, o porquê da
procura e o que ela pretende depois de achar. Entendendo
os valores da empresa e os motivos que a levaram a querer
contratar um novo profissional, torna-se mais tranqüila a
contratação. Quanto maior a parceria entre essas partes,
maior a chance de achar o profissional dos sonhos de
qualquer gestor.

Você deve estar se perguntando por quê estou explican-
do todas essas questões que fazem parte de um processo
de hunting, sem entender muito o que isso tem a ver com
você. Na verdade, tem tudo a ver. Se um profissional vai
para uma entrevista de emprego já sabendo da importância
que isso tem na decisão do selecionador, ele tende a ser
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muito mais honesto em suas repostas
e em seu discurso, aumentando
assustadoramente suas chances de
obter o sucesso almejado. Entretan-
to, se o profissional não toma esse
conhecimento, ele corre o risco de não
dar a devida importância às pergun-
tas formuladas para a entrevista por
competências, dando enfoque único e
exclusivo às suas competências técni-
cas, aquelas que citei anteriormente.
Deixando de lado, portanto, as ques-
tões mais importantes dos processos
seletivos de hoje.

É preciso ficar atento, pois os Re-
cursos Humanos querem saber tudo
que diz respeito a sua qualidade de
vida, desde seu estado civil e seu bom
convívio com seu cônjuge, até a forma
com que você trata de sua saúde ou se
dedica a causas sociais. As perguntas
deles normalmente são claras e objeti-
vas, pois pretendem ouvir exatamente
aquilo que lhes trará subsídios para
traçar o perfil do profissional. Por isso,
são perguntas abertas e específicas e
com foco em competências. E quando
encontram uma ação suspeita,
tendem a se aprofundar no caso até
acharem suficiente.

Veja a lista do que os gestores
mais buscam:

• A palavra da vez é pró-atividade e
retrata bem aquela história do que-
rer fazer. Traía-se do profissional que
não espera ordens e pega as coisas
pra fazer antes de todo mundo. Ele

. normalmente tem as idéias que
ninguém tem e não tem medo de
colocá-las em prática. Um profissio-
nal assim não entrega apenas o que
lhe pedem e sim duas ou três coisas a
mais. Sempre tem um plus!

• Equilíbrio também é uma caracterís-
tica bastante admirada pelos selecio-
nadores. O profissional que consegue
demonstrar equilíbrio, principalmen-
te nas questões entre vida pessoal e
profissional, demonstra equilíbrio em
diversos episódios dentro do ambien-
te de trabalho, o que o faz milhões
de vezes melhor do que os que não
demonstram tal capacidade.

• Com a correria do dia-dia as em-
presas buscam por profissionais que
tenham flexibilidade, principalmente
de horários. Ou seja, não é estar Q
serviço da empreso 24 horas, mas
sim estar disponível sempre que ela
precisar. E flexibilidade também diz
respeito à outra gama de assuntos,
como a capacidade de se infiltrar
em diversos setores da empresa e
entender como funciona cada um.
Ou então a competência de absorver
informações externas e traze-los para
a rotina, adequando-se ao movimen-
to do mercado.

• Dando seqüência a essa capacidade
de entendera movimento do merca-
do e se adequar a ele, entra também
a questão da criatividade. Principal-
mente em momentos de crise, como
nos encontramos, o profissional que
possui essa característica tende a se
destacar. Criatividade é a alma do
negócio e com ela, idéias extraordi-
nárias podem surgir para salvar uma
empresa. Por isso esses profissionais
são bem quistos no mercado de
trabalho.

• Outra questão fundamental é a or-
ganização, pois profissional que não
consegue se coordenar para cumprir
prazos, projetos e horários não é bem
visto pelos colegas de trabalho.

• Comunicação!!! Diria que uma das
principais características de um bom
profissional. Os selecionadores conse-
guem identificar de longe o profissio-
nal comunícativo e estes são muito
admirados, pois conseguem expressar
suas vontades e qualidades.

• Outra competência comportamental
bastante requisitada pelos gestores
de Recursos Humanos é o foco no
resultado, afinal se o indivíduo con-
segue entender as necessidades da
empresa e trabalha tentando supri-
las, certamente ele possui esse foco,
o que o faz um profissional especial.
É disso que as empresas precisam, de
pessoas que entendam seus valores
e que façam de tudo para fazê-la
prosperar.

• Por causa da briga da concorrência
que existe e da globalização, outra
característica, não muito comum,
porém muito importante é a capaci-
dade de ser ousado. Aquele indivíduo
que não tem medo de mostrar
porque veio e coloca a mão na
massa, executando os projetos mais
estapafúrdios, porém com maior
número de conversão em negócios.

• Por último, cito o planejamento.
Acredito que os profissionais que
conseguem colocar no papei seus
objetivos e quais as estratégias que
irão utilizar para alcançá-las, já
saem na frente. Hoje em dia é quase
que impossível fazer qualquer coisa
sem planejamento. Nem mesmo
uma viagem! Quanto mais um
projeto profissional. Por isso que ele
vem como um dos principais pontos
a serem admirados num profissional.
Pegando o gancho do item plane-

jamento, faço um adendo aos profis-
sionais de projeto que estão altamente
acostumados com isso. Uma entre-
vista de emprego, seja para um cargo
operacional ou um cargo estratégico,
merece planejamento. É como se
fosse uma apresentação. Aliás, como
se fosse, não, é uma apresentação
pessoal a um entrevistador que você
não conhece. Aquela história de que a
primeira impressão é a que fica pode
ser a mais pura verdade neste mo-
mento. Então é necessário que você
passe a melhor impressão possível,
desde a forma de se vestir até a forma
como apresenta seus dados pessoais e
profissionais. Esteja no local antes do
combinado, espere calmamente por
sua vez de ser atendido e não esqueça
a formalidade que o momento exige.
Porém, essas são dicas comuns que
todos já sabem. Acredito que o mais
importante de tudo é ter em mente
seu planejamento de carreira bem
definido para não se atropelar com as
palavras e decisões tomadas ali. Seja
sempre firme e coerente. Lembre-se:
neste momento julgarão tudo, até a
sua respiração. Por isso, a forma com
que você se comportar jogará a seu
favor (ou contra você).
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