
dos, o inovador e o empreendedor 
estão presentes em menos de dois 
de cada cem profissionais brasilei
ros. Mais escassos do que eles por 
estas bandas, só indivíduos visioná
rios e impulsionadores, igualmente 
valiosos para o sucesso econômico: 
de cada cem profissionais, menos de 
um se encaixa nesses.

Em um país com 200 milhões de 
habitantes, contudo, uma razão de 
1% ou 2% pode ser suficiente para de
senvolver vários setores de atividade. 
“Com uma população desse tama
nho, o Brasil acaba tendo quantidade 
de talentos para todos os campos, seja 
da alta tecnologia, seja do empreen
dedorismo”, analisa Jorge Matos, 
presidente da Etalent Mas, para que

o potencial se converta em realidade, 
é necessário que o profissional certo 
esteja no lugar certo, o que nem sem
pre acontece.

COMPETITIVIDADE
Será que o que falta para revertermos 
nossos baixos índices de competitivi
dade e produtividade não é o conhe
cimento, por empresas e governo, do 
perfil das pessoas, a fim de lhes passar 
atribuições compatíveis com o talento 
que possuem?

A Etalent acredita nisso. “Muitas 
empresas querem que o indivíduo 
seja o que ele não é e pedem que dê 
o que não tem”, explica Matos. Isso 
seria bem ilustrado, por exemplo, 
pela imposição generalizada dos
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perfis de inovador, empreendedor, 
visionário e impulsionador, muitas 
vezes a quem não mostra nenhuma 
predisposição para eles.

“A ideia fundamental não deveria 
ser tentar desenvolver outros com
portamentos em um indivíduo, mas 
o contrário: fazer um trabalho para 
que faça cada vez melhor aquilo que 
já faz bem, porque sente prazer em 
fazê-lo e porque é parte de sua na
tureza”, afirma o consultor. Qual é 
o perfil mais comum no Brasil e que 
pode ser estimulado?

FACILITADOR É 0 N° 1
A pesquisa Etalent revela que o per
fil comportamental mais frequen
te no Brasil é o do profissional que 
busca soluções rápidas para os pro
blemas que surgem. Esse tipo de ta
lento, denominado “facilitador”, 
está presente em quase nove de cada
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Entre os respondentes da pesqui
sa, os resultados mostram que quase 
metade dos profissionais do País 
(46,29%) apresenta o fator influência 
como preponderante em seus perfis 
comportamentais: são profissionais 
que tendem a ser mais comunicati
vos e de fácil relacionamento, mas 
que temem a rejeição e o sentimento 
de não pertencimento.

Estabilidade é o outro fator com
portamental que mais se verifica nos 
profissionais brasileiros (29,10%). 
Por conta disso, nossos trabalhado
res têm grande capacidade de ouvir 
e valorizam os relacionamentos, mas 
temem mudanças e pressão -e, im
portante, evitam situações de conflito.

Profissionais com perfis de alta 
influência ou alta estabilidade re
presentam, assim, três quartos dos 
brasileiros (75,39%). Essa combi
nação se traduz em uma espécie de 
simpatia natural e, no âmbito dos 
negócios, isso poderia ser o princi
pal produto de exportação do Bra
sil. Para a Etalent, os elementos que 
compõem a simpatia nacional -sor- 
riso, alegria, carinho e hospitali
dade-, somados à beleza geográfi
ca natural, podem fazer a indústria 
do turismo ser um diferencial com
petitivo bem maior para nossa eco
nomia, desde que se melhorem as 
condições de segurança, a infraes- 
trutura e a qualidade da educação.

ONDA EMPREENDEDORA 
É UM ERRO
Profissionais com perfil comporta
mental de alta dominância repre
sentam 9% da força de trabalho no 
Brasil -os dominantes são os em
preendedores, os estrategistas, os 
desbravadores e os inovadores por 
excelência. Eles se mostram asserti
vos e objetivos, aproveitam as opor
tunidades que surgem, correm ris
cos quando necessário e são ótimos 
para ambientes competitivos. Têm 
as características de líderes e são 
ideais para levar as pessoas a atin
gir seus objetivos.

Desdobrando o fator dominância 
em subtipos é que encontramos es
pecificamente o talento empreen
dedor -aquele que toma iniciativas, 
decide, lidera e faz acontecer. E este, 
conforme dito no início do texto, é 
uma raridade por estas bandas, com 
1,66% das ocorrências. Tal constata
ção torna difícil entender, por exem
plo, por que o Brasil aparece como 
o mais empreendedor do G20 e dos 
BBICs no levantamento da Global 
Entrepreneurship Monitor.

Na avaliação da Etalent, a alta 
taxa de mortalidade das empresas 
do País -estudo do Serviço Brasi
leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) mostra que uma 
de cada quatro empresas fecha no 
Brasil antes de completar dois anos

cem profissionais brasileiros. É al
guém utilíssimo aos negócios, por
que é confiante, entusiasmado, de 
fácil relacionamento e que sabe in
termediar e aconselhar os outros em 
situações de conflito. A fraqueza do 
facilitador é apenas sua dificuldade 
em dizer “não”, o que pode compro
meter seu desempenho.

Os dados da pesquisa possibili
tam reflexões que levem a ações não 
apenas empresariais, mas governa
mentais, segundo Matos. Com base 
neles é possível pensar, por exemplo, 
em programas governamentais que 
deem maior atenção a áreas de ne
gócios favorecidas por perfis predo
minantes do talento nacional, como 
o facilitador, e questionar visões ar
raigadas no imaginário brasileiro, 
como a de que somos um “povo cria
tivo” por índole.

75% SÃO INFLUENTES E 
TENDEM À ESTABILIDADE
É possível definir um perfil tão bem? 
A Etalent garante que sim, baseando 
sua metodologia [leia mais no qua
dro desta página] nos estudos do 
pesquisador e professor de psicolo
gia norte-americano William Moul- 
ton Marston. Segundo o mestre, o 
ser humano apresenta quatro fato
res comportamentais: dominância, 
influência, estabilidade e conformi
dade. Cada fator aparece com maior 
ou menor intensidade nas pessoas, e 
é a combinação dessas intensidades 
que define o perfil comportamental 
de cada um.
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de atividade- é o indicador que en
quadra melhor a questão: as pessoas 
que empreendem no País o fazem 
por necessidade, sem ter o compor
tamento ideal para isso, o que leva ao 
insucesso e ao fechamento precoce 
dos negócios.

Jorge Matos, da Etalent, chega a 
questionar as políticas de incentivo 
ao empreendedorismo que têm sido 
observadas no Brasil. “Acho que o go
verno é irresponsável nesse aspecto, 
pois estimula empreendedores com 
programas específicos, mas não ofe
rece programas de formação de ou
tros talentos mais comuns no Brasil”, 
afirma. Segundo o especialista, a mio
pia decorre de falta de conhecimento. 
“Mas não é só o governo que faz isso; 
as empresas agem exatamente da 
mesma forma, porque, também em 
função da falta de conhecimento dos 
gestores, acreditam que todas as pes
soas são capazes de tudo.”

POR QUE CRIATIVIDADE E 
INOVAÇÃO VÃO MAL
Se a escassez de profissionais com 
perfil empreendedor é preocupante, 
a situação piora de fato quando o as
sunto é inovação. Entendida como o 
conjunto de ações que resulta na co
mercialização de produtos novos ou 
melhorados ou na utilização de pro
cessos novos ou melhorados, a ino
vação depende de dois perfis com- 
portamentais raros por aqui.

Um deles é o tipo “inventivo”, e a 
pesquisa revelou que apenas 1,33% 
dos profissionais apresentam o per
fil. O inventivo gosta de desafios e 
inova quando tem oportunidade. 
Ele é perfeccionista, lógico, siste
mático, questionador, motivado e 
sempre está em busca de novas res
postas, entusiasmando os que estão 
a sua volta.

Outro é o talento denominado “ino
vador”. Este representa só 0,88% de 
nossos profissionais e se caracteri
za por buscar resultados usando ra
ciocínio lógico de maneira sistemá
tica e precisa. É arroj ado nas ideias e 
questionador, mas reservado e cau
teloso nas ações.

Os números mostram que, dife
rentemente do que prevalece no 
senso comum nacional, criativida
de e inovação não são o forte do País.

“Há o paradigma de que o brasilei
ro é inovador, mas ele não é”, afir
ma Matos. “E nunca chegaremos a 
ser inovadores de fato se não inves
tirmos em uma cultura inovado
ra, identificando no País as pessoas 
com perfis inovadores e apoiando- 
-as. Não vai ser o falso discurso de 
que o brasileiro é inovador que nos 
vai fazer inovadores.” Na avaliação 
da Etalent, características como 
simpatia e cordialidade e a capaci
dade de dar um “jeitinho” de driblar 
normas têm sido confundidas com 
criatividade e inovação.

Essa baixa incidência de profis
sionais com perfis comportamen- 
tais voltados para a criatividade e a 
inovação talvez seja uma das razões 
para o baixo número de patentes re
queridas pelo País. Em 2010, o Bra
sil solicitou 442 patentes interna
cionais, enquanto a Coreia do Sul, 
por exemplo, encaminhou quase 
10 mil e os Estados Unidos, cerca 
de 45 mil.

O HORIZONTE PARA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
MOSTRA-SE PROMISSOR
E quanto ao fator conformidade? 
Dos profissionais nacionais, cerca 
de 15,62% são grandes analistas, es
pecialistas em questões complexas. 
Orientados por regras, perseguem 
precisão e perfeição em seus tra
balhos. Tais características fazem 
desse tipo de profissional um talen
to sempre a serviço da qualidade.

Em um mundo em que qualida
de, ciência e tecnologia têm eleva
da importância socioeconômica, 
esse tipo de perfil é fundamental 
e, conforme a pesquisa, não é raro 
no País. Trata-se de nossa melhor 
aposta em ciência e tecnologia.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Somando os indivíduos cujos per
fis eomportamentais têm predomí
nio da conformidade com aqueles 
em que o destaque é a estabilidade, 
chegamos a quase metade dos pro
fissionais brasileiros (44,72°/o).

A combinação desses trabalha
dores traz precisão, concentração, 
capacidades de análise e observa
ção, autodisciplina, meticulosida
de, reflexão analítica, persistência, 
planejamento, organização e estru
turação, características essenciais 
para obter sucesso na produção de 
conhecimento nos campos da ciên
cia e da tecnologia.

HOMENS VERSUS 
MULHERES
A distribuição de homens (47%) e 
mulheres (53%) na amostra do le
vantamento foi equilibrada, mas em 
alguns perfis eomportamentais ve
rificam-se diferenças significativas 
de gênero. Entre os dominantes, por 
exemplo, os homens correspondem 
a quase dois terços (63,56%) desse 
universo. Isso indica, segundo a Eta
lent, que o homem tem maior chan
ce de sobreviver em ambientes com
petitivos e desafiadores. No entanto, 
como são mais voltados para a ação, 
tendem a ter dificuldades em plane

jar. Já as mulheres são maioria entre 
aqueles com perfis de alta estabilida
de -elas representam 57,54% desse 
universo. Isso revela que as mulhe
res, ou parte significativa delas, pre
ferem ambientes mais estruturados 
e organizados, são planejadoras e 
têm maior capacidade de ouvir e dar 
atenção às pessoas. Quer dizer ainda 
que podem ser mais proteladoras e 
sofrer mais em situações de pressão.

No universo dos que têm alta con
formidade, outra vez os homens pre
dominam, mas não por larga mar
gem. Esse universo é composto por 
53,85% de indivíduos do sexo mas
culino e 46,15% do feminino, o que 
indica que há um número maior de 
homens seguidores de regras, nor
mas e procedimentos.
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CONHECER E APROVEITAR 
OSTALENTOS
Os dados da pesquisa geram, na ava
liação da Etalent, um conhecimento 
dos talentos da força de trabalho inédi
to no Brasil, que possibilita a empresas 
e governo atuarem com precisão para 
otimizar o desempenho das organiza
ções e do País. O mapeamento permite 
ter consciência do potencial comporta- 
mental dos profissionais e aproveitar os 
36 diferentes tipos de talentos brasilei
ros nas funções mais adequadas a eles.

Na prática, muitas organizações 
não têm ideia de como casar pessoas 
e funções. O problema começa na de
finição das competências dos colabo
radores. Segundo Matos, as empresas 
estão pedindo coisas que não fazem 
parte da natureza do indivíduo e que 
muitas vezes se lhe opõem frontal- 
mente. Um dos resultados disso é que 
os profissionais recebem sinais con
traditórios a respeito do direciona
mento de seu trabalho, comprome
tendo seu desempenho.

Outro problema frequente nas or
ganizações é a construção, pelos ges
tores, de um perfil comportamental 
de “super-homem” para seus subor
dinados. Matos relata que oito de cada 
dez executivos querem que o funcio

nário seja direto, voltado para resul
tado, persuasivo, simpático, estrutu
rado, organizado, detalhista, preciso 
e minucioso. Esse perfil, denomina
do “overshift”, desconsidera o equilí
brio necessário ao ser humano. Para 
Matos, muitos executivos enxergam 
a si mesmos dessa maneira e, se não 
forem conscientizados a rever sua po
sição e humanizar-se, a tendência é 
sempre estarem insatisfeitos com 
aqueles a sua volta.

Mais um exemplo comum dos pre
juízos causados pelo desconheci
mento dos perfis comportamentais 
pelas empresas e pelos profissionais 
é a promoção de indivíduos com ex
celente histórico como técnicos para 
posições de gestão. Geralmente eles 
não estão preparados para isso por 
não possuírem um perfil comporta-
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Caixa de texto
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 6, ano 17, n. 101,  p. 58-65, nov/dez. 2013.




