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P E S Q U I S A M O S 
D PERFIL DE 
1,3 MILHÃO DE 
P R O F I S S I O N A I S , 

P R E S I D E N T E , E 
O RESULTADO 
É UM R E T R A T O 
DE COMO O 
BRAS ILE IRO 
SE C O M P O R T A 
NO T R A B A L H O . 
M O S T R A M O S 
QUA IS 
C A R A C T E R Í S T I C A S 
P R E C I S A M SER 
M E L H O R A D A S . 
A BOA N O T Í C I A : 

DEFEITOS, VOCÊ 
PODE R E A L M E N T E 
SE D E S T A C A R 
DOS D E M A I S 
POR LUCAS ROSSI 

os últimos cinco anos, 
3 milhões de profissionais 
registraram o currículo no 
site de recrutamento Vagas, 
com, com sede em São Pau-
lo. Enquanto cadastrava 
suas informações, cada 

candidato fez o teste Disc, uma ava-
liação de comportamento consagra-
da, utilizada por empresas de todo 
o mundo para avaliar perfis psicoló-
gicos de funcionários e candidatos 
a um emprego. Agora, a pedido da 
VOCÊ S/A, a consultoria carioca 
Etalent, responsável pelo processa-
mento e análise dos testes do 
Vagas.com, separou as informações 
de 1,3 milhão de profissionais qua-
lificados (53% mulheres e 47% ho-
mens), que ocupam funções de ana-
lista, gerente, diretor e presidente 
de empresas no Brasil. A partir des-
sa vasta base, a Etalent extraiu o 
perfil médio do profissional brasilei-
ro nesses quatro estágios da carrei-
ra. A maior surpresa revelada pelo 
teste é que o trabalhador nacional 
tem dificuldade de manter relacio-
namentos, ao contrário do que su-
gere o estereótipo do sujeito festeiro 
e cultivador de amizades. Os resul-
tados também confirmam antigas 
fraquezas do DNA profissional do 
brasileiro, que é, segundo o levanta-
mento, desorganizado, centralizador, 
desconfiado e avesso a conflitos. "A 
maioria das pessoas é pouco produ-
tiva e o que faz é de baixa qualidade", 
diz Jorge Matos, presidente da Eta-
lent. "Só quem trabalha bem gera 
bons resultados e, consequentemen-
te, interessa às organizações." 

Em uma segunda pesquisa, a 
VOCÊ S/A perguntou a diretores de 
recursos humanos de 61 grandes 
corporações que atuam no Brasil 
quais entre as características usadas 
no teste Disc eles mais valorizam. 
Os resultados mostram qual é o per-
fil desejado pelas companhias. O 
padrão de exigência, como não po-

deria deixar de ser, é alto. Mas esse 
não é o maior problema. O compli-
cado é que as empresas agem de 
forma contraditória, cobrando de 
uma pessoa, por exemplo, espírito 
independente e ao mesmo tempo 
consideração para levar em conta a 
opinião de outras pessoas. "Isso é 
humanamente impossível", diz Jor-
ge Matos. "As empresas brasileiras 
precisam parar de buscar profissio-
nais super-heróis." Uma comparação 
entre o perfil do brasileiro e o can-
didato idealizado pelos RHs eviden-
cia o descompasso do mercado: as 
pessoas são de um jeito e as organi-
zações procuram qualidades ausen-
tes no profissional médio. Por isso, 
quem tem as características dese-
jadas — e raras — torna-se valori-
zado. Os gráficos das páginas se-
guintes mostram os perfis médios 
do analista, do gerente, do diretor 
e do presidente e também um retra-
to do candidato ideal. As diferenças 
entre a realidade da população e o 
desejo das corporações são claras e 
indicam algumas coisas: 1) é óbvio 
que as empresas procuram alguém 
melhor que a média; 2) apesar da 
exigência, elas não buscam profis-
sionais perfeitos; 3) o profissional 
brasileiro tem deficiências, sim, mas 
elas podem ser solucionadas. Vale 
também a ressalva de que a meto-
dologia Disc, base desta reportagem, 
é apenas um dos critérios que as 
empresas usam para avaliar profis-
sionais, mas não é o único. "A Disc 
é uma ótima ferramenta quando 
combinada com outras variáveis, 
não deve ser usada sozinha", diz 
Flávio Grisi, diretor de RH da Eter-
nit, fabricante de telhas e caixas-
d'água, de São Paulo, que utiliza o 
teste há mais de cinco anos. A ri-
queza do levantamento é verificar 
que, ao comparar as avaliações de 
milhões de brasileiros, alguns com-
portamentos sobressaem, indicando 
que tipo de profissional somos nós. A ut
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Uma característica marcante na-
cional é a dificuldade de ser objeti-
vo. "0 brasileiro não gosta de con-
frontar ou competir, ele busca 
sempre uma situação em que todos 
ganhem", diz Alfredo Behrens, pro-
fessor da Fundação Instituto de 
Administração (FIA), de São Paulo. 
"Isso é herança da cultura portu-
guesa, mais propensa à negociação 
do que à disputa." Esse traço tem 
como lado positivo a flexibilidade e 
a disposição para encontrar uma 
solução de consenso, característi-
cas importantes no trabalho. No 
entanto, torna-se um problema 
diante de situações que exigem 
uma resposta exata, ainda que pro-
voque descontentamentos. "Não 
queremos desagradar ninguém", diz 
José Augusto Figueiredo, vice-
prçsidente da LHH/DBM, empresa 
de recolocação de executivos. "Ao 
dizer 'sim' para tudo, não consegui-
mos cumprir o que prometemos." 

O brasileiro também tem proble-
mas de relacionamento. Os gráficos 
mostram que o quesito consideração 
(que avalia a habilidade de se colo-
car no lugar do outro) é raro em 
todos os níveis. De acordo com 
Behrens, da FIA, a valorização da 
hierarquia é um traço da sociedade 
brasileira e, no trabalho, ela preju-
dica o relacionamento entre chefes 
e subordinados. Ao tornar-se líder, 
o brasileiro passa a evitar contato 
com sua equipe como forma de se 
diferenciar. A figura do "homem 
cordial", descrita pelo sociólogo Sér-
gio Buarque de Holanda (1902-1982) 
em seu livro Raízes do Brasil 
(1936), se aplica ao mundo corpo-
rativo. Somos justos e afáveis apenas 
com gente do mesmo nível hierár-
quico. "Em uma sociedade em que 
falta amor ao desigual, ser amigo de 
um subordinado não é vantagem", 
diz Alfredo Behrens. 

Os gráficos de perfis também ser-
vem para ajudar você a reconhecer 
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as características que o mercado 
pede. As áreas em que os gráficos 
não coincidem indicam onde estão 
as oportunidades de carreira, já que 
são os pontos em que o mercado 
está mais carente. Direcionar o de-
senvolvimento individual para o 
fortalecimento desses pontos é uma 
maneira de atender à demanda das 
empresas. "Se você tiver uma boa 
capacidade de aprendizado, for cria-
tivo e souber trabalhar em equipe, 
terá uma ascensão mais rápida", diz 
Marcelo Santos, da consultoria 
Doers, de São Paulo. Porém, com 
uma ressalva: é preciso encontrar, 
entre essas características, as que 
naturalmente fazem parte de seu 
perfil. (Para descobri-las, acesse 

vocesa.com.br e faça o teste sim-
plificado.) "Cada profissional tem 
atributos que o fazem único", diz 
Jorge Matos, da Etalent. 

Desenvolver características novas 
não é um processo fácil. Exige de-
dicação e sensibilidade para perce-
ber como você é. Fazer testes de 
perfil psicológico ajuda, mas não é 
suficiente. Conversar com colegas 
de trabalho sobre o próprio desem-
penho e procurar orientação com 
mentores e coaches são outras for-
mas de aprendizado importantes. 
"As características fazem o desem-
pate na hora de promover ou con-
tratar alguém", diz Fátima Zorzato, 
sócia da empresa de recrutamento 
Russell Reynolds, de São Paulo. Aju-

da bastante estudar filosofia, arte e 
história. "Isso fará você entender 
mais sobre o mundo ao seu redor", 
diz José Carlos Teixeira Moreira, 
fundador da Escola de Marketing 
Industrial, de São Paulo. Exercite a 
capacidade de transferir o que você 
aprende na vida pessoal para a vida 
profissional, e vice-versa. As pessoas 
são contratadas pela capacidade 
técnica, mas é o comportamento que 
assegura o crescimento. 
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ANALISTA | MAIS INICIATIVA PARA CRESCER 
Profissionais nos níveis iniciais da hierarquia apresentam 
habilidade técnica, mas têm um perfil muito acomodado 

Oanalista brasileiro está trabalhando 
no piloto automático. Ele tem como 
pontos fortes a obediência às regras 
e a consideração com outras pes-

soas, duas características que o mercado 
enxerga como importantes nesse estágio da 
carreira. São atributos que condizem com o 
nível hierárquico do analista, que normal-
mente exerce um trabalho técnico e é o res-
ponsável por colocar a mão na massa. No 
entanto, o mercado está procurando um pro-
fissional que reúna, além dessas qualidades, 
um pouco mais de empolgação e de iniciati-
va. E essas são habilidades que estão em 
falta. "O analista precisa cumprir regras, mas 
também precisa fazer a diferença", diz Ma-
riana Abbud, consultora da consultoria Korn/ 
Ferry, de São Paulo. Isso ocorre porque as 
empresas estão em busca de inovação e es-
peram que seus funcionários apontem solu-
ções. Empregados acomodados, preocupados 
apenas com o próprio serviço, não ganham 
destaque. O analista não precisa mudar a 
estratégia do negócio, mas deve ser capaz 
de sugerir pequenos melhoramentos nas 
atividades que realiza — e ele não está fa-
zendo isso. Mesclar obediência e indepen-
dência pode parecer difícil, mas é o caminho 
do crescimento. A habilidade técnica pode 
levar o analista a se destacar por bons resul-
tados, mas a iniciativa ajuda a definir sua 
promoção a um cargo mais alto. "Ele precisa 
ter compreensão do limite do ambiente em 
que está inserido e das pessoas com quem 
convive, só assim conseguirá crescer", diz 
José Augusto Figueiredo, vice-presidente da 
LHH/DBM, empresa de recolocação de exe-
cutivos, do Rio de Janeiro. Se você é analis-
ta, olho na iniciativa. A ut
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GERENTE | A DURA TRANSFORMAÇÃO 
Imaturos na média, os gerentes brasileiros 
demonstram poucos recursos para conduzir equipes 

Apassagem de analista para geren-
te é comumente apontada como a 
transição mais complicada da vida 
profissional. Nesse salto, a pessoa 

deixa de lado as competências técnicas, que 
geralmente a ajudaram a conquistar a pro-
moção, e passa a ser um líder, que obtém 
resultados por meio do trabalho de sua equi-
pe. Desse ponto de vista, os gerentes brasi-
leiros estão com um problema. Na média 
desse profissional, sobram entusiasmo e con-
fiança, até mais do que as organizações pe-
dem. Porém, os baixos índices de conside-
ração com outras pessoas e de sociabilidade 
indicam que esse gerente motivado não está 
canalizando sua energia para a gestão de 
seus subordinados. Trata-se de um equívoco. 
Provavelmente, ele está cometendo o mais 

comum dos erros dos gerentes: ater-se às 
competências de analista em vez de desen-
volver as de gestor. "O gerente deveria dedi-
car 40% de seu tempo a questões que ele 
mesmo possa resolver, 30% às relações dele 
com sua equipe e 30% a pensar por meio dos 
outros", diz José Augusto Figueiredo, vice-
presidente da consultoria LHH/DBM, do Rio 
de Janeiro. O gerente brasileiro precisa 
aprender a lidar com sua equipe. Em geral, 
ele se esquece de que, além dos benefícios e 
do cargo, ganha um time — e sua função é 
motivá-lo. "Se o gerente não for capaz de se 
entusiasmar pelo resultado das pessoas, fi-
cará limitado, estressado e não conseguirá 
cumprir sua função estrategicamente", diz 
José Augusto. E, se não se livrar do trabalho 
técnico, nunca irá conseguir crescer. 
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DIRETOR | OLHO NO CLIENTE, FOCO NO TIME 
O diretor brasileiro é um profissional seguro de si, mas 
está cumprindo mal o papel de representante da empresa 

0perfil do diretor brasileiro guarda 
semelhanças com o do gerente, mas 
apresenta duas características mais 
desenvolvidas: a determinação e a 

motivação. Isso é sinal de maturidade e se-
gurança dos profissionais que costumam 
ocupar esse cargo. No entanto, o gráfico 
mostra que o executivo chegou a esse nível 
hierárquico sem corrigir os defeitos que os 
gerentes apresentam: dificuldade para lidar 
com pessoas e cumprir regras e procedi-
mentos. "O diretor é um profissional que já 
provou sua capacidade, é bom no que faz e 
agora deve sentar-se com sua equipe e dar 
caminhos, inspirar, motivar", diz Magui Cas-
tro, da CTPartners, empresa de recrutamen-
to de executivos de alto escalão, de São 
Paulo. Um diretor desempenha também o 
papel de embaixador da corporação no mer-
cado. Seu ponto forte para fazer isso é a 
persuasão. No entanto, seria desejável que 
essa característica fosse menos acentuada, 
e que o quesito oposto, a consideração, es-
tivesse mais forte. Níveis baixos de consi-
deração indicam dificuldade de relaciona-
mento, o que, nesse estágio de carreira, já 
virou um problema grave. Idealmente, a 
agenda de trabalho de um diretor deveria 
ser dividida em duas: metade para o diretor 
olhar para o que está acontecendo fora da 
companhia e trazer informação para o ne-
gócio. A outra metade seria dedicada aos 
relacionamentos internos. Só assim ele con-
seguirá fazer com que sua equipe seja ino-
vadora diante dos problemas e das metas. 
"Ele precisa de tempo para estar fora da 
empresa e trazer novas idéias, e também 
precisa estar a par dos negócios", diz José 
Augusto, da LHH/DBM. A ut
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O presidente aprendeu a usar a intuição 
e ser flexível. Agora precisa ser mais objetivo 

Os brasileiros que ocupam o cargo 
de presidente costumam ser muito 
mais flexíveis nas decisões que os 
executivos de outras nacionalida-

des. Essa característica é fruto, principal-
mente, das crises econômicas pelas quais o 
país passou e da cultura de negociador do 
brasileiro. É o lado positivo do jeitinho. "Mas 
falta visão estratégica, porque eles raramen-
te param para pensar no longo prazo", diz 
a consultora Magui Castro, da CTPartners. 
É o aspecto ruim, que fica nítido ao analisar 
o gráfico do típico presidente brasileiro. A 
objetividade, ligação com dados exatos, é 
baixíssima para o cargo. O presidente é for-
te no item confiança, que é o comportamen-
to regido pela intuição. "Falta ao presiden-
te brasileiro ter a visão geral do negócio", 

diz Magui. "Para isso é necessário estar mais 
perto das unidades de negócios, só assim 
ele conseguirá obter informações precisas." 
Outro problema do presidente é achar que 
a hierarquia não permite que ele fale de 
igual para igual com a equipe. Preocupado 
com grandes metas — às vezes a pedido da 
matriz —, ele se dedica a cobrar, quando 
deveria ajudar as pessoas a alcançar os re-
sultados. "Infelizmente há muitos presiden-
tes míopes, que não enxergam seus papéis", 
diz José Augusto Figueiredo, vice-presiden-
te da LHH/DBM. O presidente típico também 
deixa tudo para a última hora. Até mesmo 
os investimentos importantes para produzir 
mais ou tornar o negócio mais competitivo 
diante do mercado internacional são defi-
nidos sem análise suficiente. 

PRESIDENTE | FALIA EXATIDÃO 
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Text Box
Fonte: Você S/A, São Paulo, ed. 169, p. 38-49, jul. 2012.




