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Conhecer o que está por trás do próprio comportamento pode ajudar no gerenciamento da 
carreira. O método Birkman é uma das ferramentas que ajudam nesse processo, 
proporcionando avaliação do perfil do profissional em diversas áreas, como tomada de 
decisões, interação com colegas de trabalho e adequação à estrutura corporativa. Com esses 
dados pode-se adquirir autoconhecimento e entender o que esperar ao cumprir determinada 
tarefa. 
 
Cristiano Amorin, da consultoria de recursos humanos Fellipelli, explica que o método Birkman 
identifica o comportamento social no dia-a-dia dos trabalhadores e se as necessidades 
motivacionais deles estão satisfeitas. Ele afirma que é crucial entender a diferença do 
comportamento e a real necessidade interna do trabalhador. Amorin exemplifica que talvez 
alguém seja supercooperativo e trabalhe em grupo, mas tenha necessidade de ter 
reconhecimento individual. Se não houver esse tipo de gratificação, a pessoa pode acabar 
ficando cada vez mais competitiva para ganhar o reconhecimento que acha que merece, o que 
pode prejudicar o rendimento dela e da empresa. 
 
Pesquisa realizada pela Fellipelli no segundo semestre de 2009 e divulgada no final de janeiro 
aponta discrepâncias sobre como os 300 profissionais brasileiros pesquisados se comportam e 
quais são as suas reais motivações. O resultado auferiu que essas pessoas conseguem tomar 
decisões com relativa rapidez mas se sentiriam mais motivados se tivessem mais tempo para 
tomar decisões mais difíceis. Elas seguem as estruturas e as regras do ambiente corporativo 
mas precisam de flexibilidade e espaço para atuarem de maneira mais independente. 
 
Segundo a pesquisa, 75% das pessoas demonstraram atuar em prol dos interesses coletivos e 
apresentaram mais facilidade em trabalhar em equipe (critério vantagem) e só 1% disse atuar 
de modo competitivo no ambiente de trabalho. Mas ao analisar esse quesito no campo 
motivacional, somente 17% se mostraram realmente motivadas em trabalhar em um ambiente 
de total cooperação, enquanto 44% dos profissionais apresentaram necessidade de obter 
vantagens e reconhecimentos individuais. Enquanto 11% dizem que tem um ponto de vista 
original e individualista, 58% encaram que ter a oportunidade de atuar de forma mais 
independente e autônoma é um grande fator motivacional. 
 
"As características que mostramos às outras pessoas e as nossas necessidades motivacionais 
são naturalmente diferentes, pois na medida em que convivemos em sociedade, certos desejos 
podem ser vistos de forma negativa pela maioria das pessoas, como o individualismo e a 
excessiva competitividade. No ambiente corporativo de hoje, o trabalho em equipe é inevitável 
e traz resultados positivos para os negócios, o que justifica que a maioria das pessoas se 
mostre solícita a esse tipo de prática, ainda que suas necessidades motivacionais não 
caminhem na mesma direção", analisou em nota a psicóloga Adriana Fellipelli, sócia-diretora 
da Fellipelli. 
 
Ação. O estudo revela também que 73% dos profissionais são voltados mais a ação do que a 
reflexão (e apenas 8% dos entrevistados refletem antes de partir para a ação),mas só 36% 
entendem que uma programação cheia de atividades é o melhor fator motivacional. 
 
"Quando comparamos as motivações e as ações em relação à reflexão, percebemos um 
contraste significativo. Grande parte das pessoas pode perder a energia se envolvidas com 
uma demanda muito intensa de trabalho e sem tempo para planejamento, sentindo-se 
pressionadas diante de decisões complexas. Tais indicadores revelam que quando os 
profissionais possuem algum controle sobre as demandas e prazos que permitam reflexões e 
análises, eles se sentem estimulados e podem gerar resultados melhores", explica Adriana. 
 
Pelo levantamento, 70% dos trabalhadores são organizados e trabalham sem maiores 
problemas em ambientes regrados e mais detalhistas, mas só 28% se sentiriam realmente 
motivados em um ambiente assim. "Os dados indicam que as pessoas trabalhariam melhor se 
tivessem oportunidades para expressar suas individualidades, atuando de maneira inovadora e 



independente", diz. O quesito desafio, que mostra a visão que as pessoas tem de si mesmas é 
o único que não teve variação, pois, segundo a consultoria, "o comportamento social é um 
espelho das necessidades motivacionais".  
 

 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19, 20 e 21 fev. 2010, Seudinheiro, p. 
B16.   


