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Lado técnico pode ficar ofuscado pelo comportamental 
 
Os profissionais são contratados pela competência técnica, mas demitidos pelas competências 
comportamental e emocional. A máxima, com variações, é constante em consultorias e 
departamentos de RH. 
 
Não é à toa que muitas companhias contam com avaliações de competências emocionais nos 
relatórios de desempenho. As habilidades técnicas podem ser ofuscadas pela falta de controle 
sobre as emoções, dizem. 
 
Na montadora Nissan, as competências comportamentais e emocionais são analisadas - e os 
executivos conhecem sua posição num ranking elaborado pelo RH, sem, no entanto, saberem 
a dos colegas. 
 
Na empresa de soluções para diagnósticos Roche Diagnóstica, essa "medição" também é feita. 
"Tínhamos um modelo que considerava resultados atingidos, mas não como eram atingidos", 
diz a responsável pela área de treinamento e recrutamento Patrícia Neves. 
 
Agora, afirma, a avaliação de cada um é "mais completa e justa", e os planos de 
desenvolvimento são mais eficazes. 
 
Para consultores, a responsabilidade pelo desenvolvimento das competências emocionais é 
também da empresa. 
 
"Não é uma invasão, mas uma oportunidade para os colaboradores se aprimorarem", destaca 
o diretor de desenvolvimento humano Wladimir Martins, da indústria de compostos para 
plástico Cromex. 
 
Por isso cabe à empresa oferecer cursos e orientação, afirma Adriana Fellipelli, sócia-diretora 
da consultoria Fellipelli. 
 
Variação 
 
Os nomes adotados variam nas organizações, mas boa parte adota cinco pilares - 
autoconsciência, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais (veja ao lado). 
 
Uma coisa, contudo, é certa: independentemente da terminologia, a avaliação emocional tem 
se estendido no mercado. Já faz parte da seleção de muitas firmas em diversos cargos, mesmo 
os operacionais, diz Fátima Ohl Braga, sócia-diretora da consultoria Ohl Braga. 
 
O acompanhamento, porém, ainda faz mais parte do universo dos cargos de chefia. "As 
ferramentas de monitoramento são acessíveis, mas o investimento no desenvolvimento do 
profissional é oneroso para as firmas", pondera Marisabel Ribeiro, diretora de gestão de 
talentos da consultoria Right. 
 
COMPETÊNCIAS  
 
O que é  
 
IE (inteligência emocional) é a capacidade de reconhecer os nossos sentimentos e os dos 
outros, para lidar bem com nossas emoções (respostas imediatas a estímulos)  
 
Cinco pilares da IE  
 
Autoconhecimento - reconhecer os próprios sentimentos e ter iniciativa e responsabilidade 
 



Autocontrole - manter domínio sobre as emoções 
 
Automotivação - agir em prol do objetivo, mesmo diante de frustrações 
 
Empatia - ser capaz de se colocar na posição do outro e saber ouvir e influenciar 
 
Habilidades sociais - interagir com facilidade, liderar, cooperar e respeitar 
 
Empatia é ponto fraco de secretárias  
 
Autocontrole (25%) é a competência à qual as secretárias brasileiras mais recorrem. A 
empatia (11%) fica em último plano. 
 
O retrato obtido com base em 83 profissionais foi feito pelo consultor Minoru Ueda em seu MBA 
na FIA (Fundação Instituto de Administração). 
 
Para ele, é preciso autocontrole para lidar com os conflitos na organização. A falta de empatia 
se dá justamente por isso - o tempo escasso e a alta demanda, aliados às mudanças, inclusive 
as detonadas pela crise, as fazem priorizar outras competências. 
 
Segundo ele, num mercado que valoriza cada vez mais o trabalho em equipe, é preciso 
desenvolver essa competência para ganhar produtividade e visibilidade na empresa.  
 
APRIMORAMENTO: DESENVOLVER COMPETÊNCIAS REQUER PLANO  
 
Desenvolver competências emocionais é possível, afirma Wendy Humphries, líder regional de 
RH da Hewitt. Para isso, o primeiro passo é perguntar-se no que é mais criticado, ensina a 
diretora de gestão de talentos da consultoria Right, Marisabel Ribeiro. Perguntar para chefe e 
pessoas de confiança também deve ser um recurso. Depois, é hora de estabelecer um plano de 
ação. "Não pense em mudar tudo de uma vez. É preciso eleger uma competência e priorizá-la 
haverá alguma melhora nas outras também", diz Ribeiro. 
 
DESCOBERTA  
 
AUTOANÁLISE É CHAVE PARA SE POSICIONAR  
 
Até os 30 anos, Filipe Carralcasaz, 37, não tinha interesse em um emprego fixo. Vivia de 
herança, passando meses fora do país. 
 
Quando o dinheiro acabou e o filho nasceu, no entanto, precisou encontrar um trabalho. 
Faltava autoconhecimento, afirma, para saber o que podia e queria fazer. 
 
A chave foi mapear suas habilidades - facilidade de comunicação e conhecimentos de 
marketing. 
 
"A adaptação foi difícil. Não tinha regras na minha vida e passei a ter horários de almoço, 
entrada e saída." Pensou em pedir demissão várias vezes, conta. 
 
Descobrir que gostava de desafios e contar com o auxílio da mulher, Maria Fernanda, ajudou-o 
a ultrapassar barreiras. Cresceu na empresa e chegou a gerente comercial em dois anos. 
 
Foi estimulado a abrir uma empresa pelo dono da firma. Hoje tem três. 
 
"Poderia estar nessa posição aos 27 anos se soubesse o que queria antes", reflete. 
 
CONTROLE  
 
REPRIMIR REAÇÕES VIRA SOLUÇÃO  
 



Numa feira no fim de 2007, as vozes da relações-públicas Adriana Macedo, 27, e de um colega 
"podiam ser ouvidas do lado de fora" do pavilhão de exposições. 
 
Ele queria que se mantivessem alguns móveis. Ela argumentava ser impossível - a planta do 
estande e a mobília que deveria ser usada no espaço haviam sido aprovadas pelo expositor. 
 
No entanto, em vez de recorrer ao chefe do supervisor e resolver a pendência, Macedo entrou 
no jogo e também alterou o tom de voz. Finalizou a discussão com: "Vai procurar terapia". 
 
A profissional conta ter sido sempre reativa. "Ficava feio e quem sofria era eu." 
 
Fez treinamentos de liderança pessoal e afirma ter se esforçado para controlar as emoções. 
"Não estouro mais na frente das pessoas. Converso até o fim, depois saio de perto, sento e 
tomo uma água para me acalmar", diz. 
 
"Agora respiro fundo e lembro que comando minhas emoções", o que, diz, ajuda a manter 
mais saudáveis as relações de trabalho. 
 
RISPIDEZ  
 
AVALIAÇÃO SURPREENDE CONTABILISTA  
 
A contabilista Maria Lurdes Kavorski Ribas, 49, ficou surpresa ao receber, no fim de 2008, a 
avaliação comportamental na Sepac, indústria de papel na qual atua: a competência empatia 
não estava como esperava. 
 
"Sempre achei que tivesse bom relacionamento, mas o resultado me mostrou que sou muito 
ríspida", conta. A análise foi respondida por gestores e colegas. 
 
Segundo ela, parte da explicação está na cobrança: tem que pressionar os colegas - mas fazia 
isso de maneira um tanto impositiva. 
 
"Nunca ninguém me falou nada. Teria mudado se tivessem me dito antes", reflete. 
 
Mas não questiona a opinião dos colegas. "Sempre tive bom relacionamento fora do trabalho, 
mas sou mesmo assim [impositiva]", afirma. 
 
Começou a policiar mais suas reações. Hoje, os colegas já a procuram mais - antes, tiravam 
dúvidas, por exemplo, com terceiros. 
 
Mas lamenta o tempo perdido. "Teria crescido mais na minha carreira se tivesse mudado 
antes", considera. 
 
MUDANÇA  
 
"O PROBLEMA ERA SEMPRE O OUTRO"  
 
Cooperação e respeito eram dois pontos fracos no rol de competências emocionais da 
economista Regiane Silva, 40, até 2001. 
 
"No mercado financeiro, muito agressivo, o profissional vale o que tem e o quanto consegue se 
posicionar. Ele briga para marcar posição." 
 
Os ombros arqueados, sempre na defensiva, eram reflexo do dia a dia, diz. 
 
Na época, minimizava brigas graças ao cargo de chefia. Mas, depois de ser demitida por corte 
de pessoal, foi trabalhar na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística - e passou a 
ter conflito com outra colega. 
 



"O problema era sempre o outro", reflete a hoje coordenadora de vendas. Se a colega passava 
informações das quais Silva discordava, a confusão estava criada. "Eu me envolvia e quem 
tinha de ver isso era o supervisor dela. 
 
Fez cursos de neurolinguística e diz que se tornou mais cordial. "Eu não estava preparada para 
enxergar [meus atos], mas vejo que a dor maior é conviver com mau humor, ira e raiva." 
 
DESEJO  
 
FILHOS DÃO ORIGEM À MOTIVAÇÃO  
 
"Antes, eu era uma artista que só sabia desenhar. Aos 27 anos, separei-me, tinha dois filhos 
para criar e nunca havia pagado uma conta." 
 
Para a artista plástica Silvia Fairbanks, 57, a motivação para procurar emprego foi sustentar as 
crianças. 
 
Voltou a fazer graduação em artes plásticas -que havia cursado por um semestre quando tinha 
18 anos- e, em seis meses, estava trabalhando como assistente administrativa de uma 
empresa de eventos. 
 
Lá, fazia de tudo: servia café, escolhia a louça que seria comprada e participava da montagem 
de salas. 
 
Diz ter se apaixonado pelo mundo de eventos -ainda que tivesse de enfrentar tarefas 
desgastantes. Para vencer as mais difíceis, projetava o futuro. "Pensava nos resultados para 
ter ânimo." 
 
Permaneceu na firma por três anos, quando foi convidada a ser sócia de uma empresa. 
Vendeu tudo o que tinha. "Reflito sempre sobre o legado emocional que vou deixar para as 
pessoas que trabalham comigo", afirma. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 2 ago. 2009, Empregos, p. 2-3. 


