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P
ós-graduação, doutorado,
MBA, cursos rápidos de es-
pecialização, domínio de ou-
tros idiomas além do inglês e
espanhol. A capacitação do
profissional não pode parar,

quer seja iniciante ou em carreira consoli-
dada, pois o mercado de trabalho aumenta
o nível de exigência todos os dias. Com a
velocidade com a qual as práticas tecnoló-
gicas avançam, é preciso estar pronto a
aprender e a se adaptar a essas mudanças.

Para ter uma carreira de sucesso, porém,
não basta acumular cursos e especializa-
ções. Professores de MBA, headhunters e
consultores de RH são unânimes em dizer
que o profissional completo precisa agregar
outras competências como experiência na
área de atuação e uma capacidade cada vez
mais valorizada — a de saber se relacionar

com as pessoas e de trabalhar em equipe.
“Se há 20 anos os locais onde o profis-

sional estudou e trabalhou eram muito va-
lorizados, hoje não é mais assim. As em-
presas buscam o ser integrado. O compor-
tamento, a capacidade de análise e de ar-
gumentação são alvos de atenção espe-
cial”, diz Sofia Esteves, presidente do gru-
po DMRH e Cia de Talentos, especialista
em gestão de pessoas.

Segundo Sofia, há cerca de dez anos as
empresas perceberam a importância do
relacionamento pessoal, da capacidade de
interagir e de liderar pessoas. O conheci-
mento técnico se aprende, já o comporta-
mento social é algo mais ligado à índole de
cada um, da capacidade de integração e
superação. “Mas não adianta ter conheci-
mento, experiência e bom comportamen-
to social se o profissional não tiver os mes-

Aos profissionais não bastam cursos de formação e experiência comprovada na função, as empresas
exigem também atitude, capacidade de adaptação a novas culturas e habilidade de gerir pessoas

C A P A C I T A Ç Ã O

mos ideais da empresa. Quem é muito or-
ganizado, por exemplo, não vai se desen-
volver bem em uma organização acostu-
mada a pedir tudo para ontem”, diz Sofia.

“A experiência sozinha não é o mais im-
portante na hora de contratar, o que conta
é a união da experiência adquirida com a
capacidade de aprender no decorrer do
tempo”, diz Marcelo Cuelar, headhunter
da consultoria Michael Page. Cuelar desta-
ca que o mercado hoje exige rapidez e acer-
to nas respostas e para isso a pluralidade do
profissional é fundamental. “Vivemos
cada vez mais situações sem precedentes,
que precisam de ações rápidas. Por exem-
plo, a Olimpíada, precisamos de profissio-
nais que se adaptem a essa realidade rapi-
damente”, diz Cuelar.

O mundo ficou pequeno e com isso a
experiência vivida no exterior passou a ser
importante na hora de alavancar a carrei-
ra. “Também são valorizados profissionais
que vivenciaram crises. Aqueles que falam
outro idioma são procurados por empresas
estrangeiras. Ao mesmo tempo, temos
executivos que vêm de fora para estudar a
trabalhar no Brasil”, comenta Cuelar, para
quem o profissional precisa ter conheci-
mento financeiro (para elaborar metas,
analisar o crescimento da empresa), co-
nhecimento mercadológico (saber quem é
seu cliente) e conhecimento de recursos
humanos (com a globalização, saber tran-
sitar em meios com diferentes culturas e
comportamentos).

Mas esse profissional multifacetado que
as empresas precisam não é tão fácil de
encontrar. Os setores de óleo e gás e cons-
trução, por exemplo, enfrentam a falta de
engenheiros capacitados. Empresas liga-
das à indústria automotiva foram, inclusi-
ve, buscar profissionais já aposentados. O
setor de aviação está crescendo e enfrenta
a falta de pilotos. Como o brevê é caro, a
formação desses profissionais está aquém
da demanda.

A falta de mão de obra especializada é
atribuída, em grande parte, por Marcus
Soares, professor de gestão de pessoas do
Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper),
antigo Ibmec-SP, às escolas que formam
pessoas com nível baixíssimo. Soares re-
sumiu na palavra CHA o que o profissional
precisa para ser bem-sucedido: conheci-
mento (formação escolar, cursos, MBA,
etc.), habilidade (experiência adquirida) e
atitude (saber usar os itens anteriores no
desenvolvimento do trabalho).

“Para ser completo, o profissional pre-
cisa de experiência anterior,cursos com-
plementares e capacidade de gerenciar
pessoas”, diz Soares.

Sempre é tempo de estudar, e o profis-
sional com muitos anos de carreira não
pode se acomodar. “É preciso fazer MBA,
aprender línguas, se possível, estudar no
exterior, tudo conta na hora da contrata-
ção ou da promoção.”

Habilidades sociais crescem
entre as exigências do mercado

“Conta muito a
união da experiência
adquirida com
a capacidade
de aprender no
decorrer do tempo”

Marcelo Cuelar,
headhunter da consultoria

Michael Page

Sofia Esteves, presidente
do grupo DMRH e da Cia
de Talentos, ressalta que,
além de conhecimento,
experiência e bom
comportamento social,
é preciso ter os mesmos
ideais da empresa

“A atitude do
profissional é tão
importante quanto
sua competência
e habilidade para ser
bem-sucedido em
qualquer empresa”

Marcus Soares,
professor de gestão

de pessoas do Insper

TEXTO LOURDES RODRIGUES

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 dez. 2010, Especial, p.  B2.


	B1
	B2
	e



