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 ARTIGO DA SEMANA 
ASSESSMENT: PROCESSO EFICAZ PARA REDUZIR ERROS AO PROMOVER OU 

CONTRATAR PROFISSIONAIS 
 

Provavelmente você já ouviu ou vivenciou histórias de erros na PROMOÇÃO de profissionais 

muito bons no que faziam, mas que se perderam ao desempenhar-se no novo cargo e 

acabaram demitidos. Além do desgaste gerado no ambiente interno, todos foram 

prejudicados, ou seja, a EMPRESA perdeu um profissional competente no que fazia antes e, este 

“queimou a sua imagem” junto aos colegas por não ter conseguido superar seu novo desafio. 

Também já deve ter ouvido ou vivenciado histórias de erros na CONTRATAÇÃO de profissionais 

que, apesar de teoricamente reunirem todos os conhecimentos e habilidades requeridas pelo 

cargo, não conseguiram performar ou fazer-se parte da equipe e acabaram demitidos. Essa 

situação é mais danosa para a EMPRESA do que a anterior, pelas seguintes razões: 

 Se havia candidato interno para a posição, estes se frustraram por não terem sido 

reconhecidos e, muito provavelmente, dificultaram o processo de integração do novato. 

 A EMPRESA, além de perder tempo e dinheiro, ao não tentar privilegiar a “prata da casa”, 

sinalizou para a equipe que as PESSOAS não têm oportunidades internas de crescimento. 

 O novo entrante, ao não conseguir legitimar-se no cargo, seja pela sua efetiva bagagem 

profissional, seja por não integrar-se à CULTURA da EMPRESA, certamente fará algum estrago 

nas RELAÇÕES internas. O fato de não mostrar aderência à CULTURA se enquadra na famosa 

frase: “Contratado por conhecimentos e habilidades e demitido pelos comportamentos”. 

Assim sendo, a pergunta que se coloca nesse momento é: Como reduzir erros das LIDERANÇAS 

da EMPRESA na PROMOÇÃO ou CONTRATAÇÃO de Profissionais? Esse será o foco desse ARTIGO, o 

qual será dividido em duas partes. Inicialmente refletiremos sobre a questão da não aderência 

à CULTURA da Organização e, em seguida, trataremos da questão foco do ARTIGO. 

No 2º parágrafo da página 2 do ARTIGO “SISTEMA DE GESTÃO DO DESEMPENHO”, eu e Leila dissemos 

entender que um PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL deve ter como base um SISTEMA DE 

GESTÃO DO DESEMPENHO o qual, por sua vez, deve se sustentar no pilar RESULTADOS CONTRATADOS 

e, a critério da ALTA DIREÇÃO da EMPRESA, também em MODELOS de COMPETÊNCIAS 

COMPORTAMENTAIS estreitamente correlacionados com a CULTURA ORGANIZACIONAL. 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS são características subjacentes aos indivíduos, que se refletem 

através das suas CONDUTAS e suportam o seu desempenho. A base metodológica para a 

concepção dos MODELOS DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS fundamenta-se na “teoria dos 

MOTIVOS SOCIAIS” de David McClelland, Psicólogo de Harvard, e concentra-se na investigação de 

características PESSOAIS que agreguem expressivo valor aos resultados da EMPRESA. 

Segundo McClelland, todo “Ser Humano” se AUTOMOBILIZA a partir de três NECESSIDADES 

socialmente adquiridas, a saber: - realização, afiliação e poder. Elas equivalem aos níveis mais 

elevados da hierarquia de Maslow e se aproximam dos fatores motivacionais de Herzberg. 

Esses três MOTIVOS SOCIAIS se manifestam, em maior ou menor grau, da seguinte forma: 
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 REALIZAÇÃO: Para satisfazê-la, a PESSOA busca competir consigo mesma para auto avaliar-se. 

 AFILIAÇÃO: Para satisfazê-la, a PESSOA busca relacionar-se afetuosamente com os outros. 

 PODER: Para satisfazê-la, a PESSOA busca exercer influência social ou organizacionalmente. 

Os MOTIVOS SOCIAIS, ao serem combinados com os TRAÇOS de personalidade, VALORES e o AUTO 

CONCEITO que as PESSOAS têm de si, irão compor as características subjacentes de cada uma, as 

quais se mostrarão através dos COMPORTAMENTOS e do DESEMPENHO delas. A imagem a seguir 

reflete essa visão: 

 

Em outras palavras, os INGREDIENTES acima elencados irão determinar a “força do motor” ou o 

nível de empenho de cada PESSOA no seu dia a dia profissional. Essa é a razão de muitas 

EMPRESAS, em seus processos seletivos, privilegiarem os COMPORTAMENTOS evidenciados em 

lugar dos conhecimentos e habilidades, pois essas podem ser adquiridas mais facilmente. 

Existem três tipos de COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: as BÁSICAS que refletem a cultura da 

EMPRESA e, portanto, integram o DNA da maior parte da equipe; as DIFERENCIADORAS que 

integram o DNA dos GESTORES e NÃO GESTORES que se destacam pelo seu desempenho cotidiano 

e as ESTRATÉGICAS que são essenciais para a concretização da VISÃO DE FUTURO, mas que nem 

sempre estão presentes e, por isso, precisarão ser DESENVOLVIDAS. 

Em termos técnicos, nós acreditamos que GESTORES e NÃO GESTORES devem ter as suas 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS avaliadas, através de MODELOS distintos, dada a natureza, 

criticidade no que tange aos resultados deles esperados, senioridade e habilidades requeridas 

dos ocupantes desses cargos no exercício de seus papéis profissionais. 

Além disso, para mitigar o subjetivismo de processos qualitativos de avaliação, entendemos 

ser importante definir, com clareza, níveis diferenciados de MANIFESTAÇÃO das COMPETÊNCIAS dos 

MODELOS que, por sua vez, devem ser compatíveis com os níveis de desempenho identificados 

na faixa de remuneração (Exemplo: Inicial - Satisfatório - Competente - Destacado - Excelente). 
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Assim sendo, se a EMPRESA, com base em técnicas específicas, conceber e utilizar MODELOS DE 

COMPETÊNCIAS ATITUDINAIS “sob medida”, como INSTRUMENTO REFERENCIAL de suporte aos diversos 

SUBSISTEMAS de RH, sobretudo em seus processos seletivos - internos e externos, com certeza 

ela conseguirá reduzir a ocorrência de erros ao promover ou contratar GESTORES e NÃO GESTORES. 

A imagem abaixo propicia um melhor entendimento da aplicação desses MODELOS. 

 

Vamos refletir agora sobre a questão foco desse ARTIGO, ou seja, o PROCESSO DE ASSESSMENT que, 

ao utilizar os MODELOS DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS como um importante REFERENCIAL 

quando de sua condução, com certeza reduzirá a ocorrência de erros ao promover ou 

contratar profissionais para as posições mais críticas e/ou estratégicas da EMPRESA. 

Vale salientar que um PROCESSO DE ASSESSMENT, entre outras APLICAÇÕES, permitirá identificar 

dentre as LIDERANÇAS que nele sejam envolvidas, aquelas com COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

para crescerem e entregarem no futuro mais do que hoje estão preparadas para fazer. A 

imagem abaixo propicia uma visão mais ampla delas: 

 

MODELO DE COMPETÊNCIAS - APLICAÇÕES
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Assim sendo, entendemos que a realização de um PROCESSO DE ASSESSMENT, deve estar focada na 

concretização dos seguintes objetivos: 

 Identificar o PERFIL COMPORTAMENTAL, individual e coletivo, dos profissionais nele envolvidos 

em relação tanto ao MODELO DE COMPETÊNCIAS quanto às demais ferramentas utilizadas. 

 Monitorar informações cruciais para a sustentabilidade da EMPRESA ao longo do tempo, 

pois são as PESSOAS que fazem um NEGÓCIO ter ou não SUCESSO. 

 Privilegiar e incentivar o aproveitamento de TALENTOS INTERNOS visando a minimizar o custo 

e o TEMPO DE ACULTURAÇÃO. 

 Permitir, aos profissionais nele envolvidos, compreenderem seus pontos fortes e 

NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO para atenderem aos DESAFIOS DO NEGÓCIO. 

 Estimulá-los para, a partir de seu AUTOCONHECIMENTO, desenvolverem as competências 

pessoais e interpessoais capazes de ampliar a sua EFICIÊNCIA enquanto profissionais. 

 Suportar a RETENÇÃO e o DESENVOLVIMENTO de talentos que permitam manter a EMPRESA 

inovadora, competitiva e na plenitude de seu potencial. 

 Apoiar a ALTA DIREÇÃO na definição das prioridades de DESENVOLVIMENTO HUMANO e, em 

seguida, na concepção de PLANOS DE AÇÃO alinhados com as ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIO. 
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PALAVRAS CHAVE: afiliação, alinhamento, atitude, auto conceito, competência, comportamento, 

contratação, cultura, David McClelland, desempenho, engajamento, estratégia, gestor, gestão, 

líder, liderança, mapeamento, medição, metas, mérito, missão, motivos sociais, performance, 

poder, processo, promoção, realização, relações, reconhecimento, remuneração variável, 

resultado, segmento, sistêmica, subjacente, transformação, valores, vínculo, visão. 


