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Quem poderia imaginar que no Brasil, após meados de março 2020, tudo mudaria com uma 

velocidade assustadora? Que até nossas participações em happy hours e festas passariam a ser 

virtuais, cada qual com sua própria bebida e petiscos preferidos? 

Quando deixaremos o ISOLAMENTO SOCIAL parcial, ninguém sabe ainda. Se a única solução for 

uma VACINA, essa situação ainda poderá se estender por algum tempo, exigindo de todos nós 

muita resiliência e coragem para superar as dificuldades decorrentes da COVID-19. 

Com relação ao ambiente empresarial e à vida profissional, algumas consequências positivas 

do NOVO QUADRO, são: 

 O e-commerce que já crescia em percentuais com dois dígitos ano após ano, crescerá ainda 
mais rapidamente. 

 Os resultados da  - PESQUISA  DE REMUNERAÇÃO, publicados na edição base 
janeiro de 2020 indicavam que 63% das EMPRESAS participantes já praticavam HOME OFFICE, 
pelo menos um dia por semana. Acreditamos que esse número passará para dois dias. 

 Muitas EMPRESAS - médias e grandes - constataram ter ficado até mais PRODUTIVAS e 
ECONÔMICAS operando em HOME OFFICE, total ou parcialmente. Na mesma linha, muitos 
profissionais sentiram melhorias tanto na qualidade de vida quanto na sua produtividade, 
que em alguns casos cresceu bastante. 

O NOVO QUADRO também trouxe inúmeras consequências negativas. Dentre elas, temos: 

 As previsões e constatações já divulgadas, envolvendo a queda do PIB e dos níveis de 
atividade da indústria, comércio e dos serviços, também são assustadoras e podem 
comprometer, de forma irreversível, a existência de inúmeras EMPRESAS e EMPREGOS. 

 O ENDIVIDAMENTO dos governos federal, estaduais e municipais já era grave antes da COVID, 
e isso fatalmente limitará a injeção de RECURSOS para reativar a economia. 

 Muitos profissionais, seja por falta de INFRAESTRUTURA, seja pela própria INDISCIPLINA pessoal, 
viram a sua produtividade em HOME OFFICE despencar e, por não poderem ou saberem 
como reagir a isso, se angustiam dado o risco de perderem seus EMPREGOS. 

 Inúmeras LIDERANÇAS, por não estarem habituadas, sentiram, em maior ou menor grau, 
dificuldades para: 

 Realizar, à distância, o processo de gestão e comunicação com as suas EQUIPES, a fim de 
preservar o ritmo, a qualidade dos trabalhos e a produtividade delas. 

 Interagir com as demais LIDERANÇAS e promover a interação da própria EQUIPE com as 
demais EQUIPES da EMPRESA. 

 Conduzir os processos tanto de integração de novos talentos na EQUIPE quanto de 
introjeção da CULTURA da EMPRESA por parte deles. 

 Lidar com a angústia gerada em alguns profissionais, em decorrência da redução na 
frequência e na qualidade da INTERAÇÃO à distância com amigos e colegas de trabalho. 
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Tudo isso nos coloca frente a um fato indiscutível. Não podemos relaxar nossas CONDUTAS e 

fomentar o recrudescimento da PANDEMIA, mas também não é possível ESPERAR SEU FIM. 

Vale aqui refletir sobre uma frase de Einstein: “É na CRISE que aflora o melhor de cada um, 

porque sem ela todo vento é uma carícia”. Assim sendo, vamos acabar, de vez, com a única 

CRISE verdadeiramente ameaçadora que é a “TRAGÉDIA DE NÃO QUERER LUTAR para superá-la”. 

Enquanto LIDERANÇAS empresariais e de RH, precisamos reagir e de forma rápida, para 

aproveitar os APRENDIZADOS ocorridos “na marra” e superar os desafios do NOVO NORMAL. 

Cabe agora uma questão para os PROFISSIONAIS de RH: Como equacionar dificuldades das 

LIDERANÇAS EQUIPES, de forma SUPER ÁGIL, nesse momento ou quando ainda ensaiamos a 

retomada das OPERAÇÕES da EMPRESA? 

Todos nós, PROFISSIONAIS de RH, sabemos que o PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO das PESSOAS ocorre 

de “dentro para fora”, e que elas só se mobilizarão se tomarem consciência da NECESSIDADE e se 

envolverem “emocionalmente” com isso. A partir daí, seus COMPORTAMENTOS mudarão. 

Portanto, para mobilizar toda a EQUIPE da EMPRESA, com SUPER AGILIDADE, é forçoso reconhecer 

que a única forma de fazê-lo será catalisando o PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO das LIDERANÇAS para 

o NOVO NORMAL. Assumida essa PREMISSA, propomos resolver a questão com base num PROCESSO 

desenhado via 04 FASES sequenciais e integradas, conduzidas ONLINE e/ou presencialmente. 

A FASE I (ONLINE ou presencial), objetiva revisar o MODELO DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

para as LIDERANÇAS da EMPRESA, com base nas condutas requeridas pelo NOVO NORMAL. 

Como vocês sabem, as CORE COMPETENCIES tem a ver com a aprendizagem coletiva da 

Organização, sobretudo em relação ao COMO aplicar habilidades diversas e integrar fluxos 

múltiplos de tecnologias e processos, fatores que tornam a EMPRESA singular em seu mercado, 

agregam valor para os clientes e buscam evitar que sejam imitadas. 

Green, um dos grandes mestres desse tema, no livro “Desenvolvendo Competências 

Consistentes”, publicado em 2000, ratificou e ampliou o conceito ao afirmar que COMPETÊNCIAS 

ESSENCIAIS são conjuntos únicos de conhecimentos técnicos, habilidades e ferramentas que 

causam impacto em múltiplos PRODUTOS & SERVIÇOS da EMPRESA e as vinculou às COMPETÊNCIAS 

INDIVIDUAIS. 

Por sua vez, as COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS são conjuntos de conhecimentos e habilidades que as 

PESSOAS reúnem sobre temas específicos (chamadas FUNCIONAIS), bem como condutas que 

evidenciam como elas se integram na EQUIPE, compartilham SABERES e geram RESULTADOS que 

agreguem valor à EMPRESA, às quais denominamos COMPORTAMENTAIS. 

As COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS são características subjacentes aos indivíduos, refletidas 

através de suas CONDUTAS cotidianas e que sustentam o seu DESEMPENHO. Sua base conceitual é 

a “teoria dos MOTIVOS SOCIAIS” de David McClelland - psicólogo de Harvard - e concentra-se em 

investigar as características PESSOAIS que agregam expressivo valor aos negócios da EMPRESA. 

Segundo McClelland, todo “Ser Humano” se MOBILIZA 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, como segue: 
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 REALIZAÇÃO: Para satisfazê-la, a PESSOA busca competir consigo para auto avaliar-se. 

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

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

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

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

uma e se evidenciarão através das CONDUTAS e do DESEMPENHO delas. Vejamos a imagem abaixo: 

 

Portanto, esses INGREDIENTES irão determinar a “FORÇA DO MOTOR” do PROFISSIONAL no seu dia a 

dia. Essa é a razão de muitas EMPRESAS, em seus processos seletivos, focarem as COMPETÊNCIAS 

COMPORTAMENTAIS em lugar das FUNCIONAIS, pois essas são mais facilmente adquiríveis. 

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

EMPRESA e integram o DNA da maior parte da EQUIPE; as DIFERENCIADORAS que fazem parte do 

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

ESTRATÉGICAS, essenciais para concretizar a VISÃO DE FUTURO ajustada para o NOVO NORMAL e que, 

por nem sempre estarem presentes, precisarão ser DESENVOLVIDAS. 

Vamos falar agora sobre a aplicação do MODELO DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS aos diversos 

SUBSISTEMAS de RH. A imagem a seguir propicia visão mais clara desse fato: 

 

É o somatório de conhecimentos,

habilidades e comportamentos que,

aplicados às demandas dentro de

uma cultura organizacional, gera alto

desempenho.

Conhecimentos

Valores

Auto Conceito

Traços

M otivos Sociais

Habilidades

Comportamentos

COMPETÊNCIAS

Remuneração Seleção

Sucessão
Treinamento e 

Desenvolvimento

Carreira
Avaliação de 

Desempenho e de 

Potencial

COM PETÊNCIAS

MODELO DE COMPETÊNCIAS - APLICAÇÕES
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Assim sendo, se a EMPRESA utilizar como fator estruturante dos SUBSISTEMAS de RH, o MODELO DE 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS revisado e aprovado pela EMPRESA para enfrentar o NOVO 

NORMAL, ela ampliará a agilidade e efetividade do processo de DESENVOLVIMENTO das LIDERANÇAS 

e dos PLANOS para melhor aplicar as suas habilidades. 

A FASE II - PROCESSO DE ASSESSMENT (ONLINE ou presencial) permitirá à EMPRESA identificar as 

LIDERANÇAS que reúnem COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS para crescer e entregar tanto agora no 

NOVO NORMAL quanto no futuro, mais do que hoje estão preparadas para fazer. 

Tendo como base o MODELO DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS aprovado no final da FASE I, além 

de outros INSTRUMENTOS complementares que venham a ser utilizados, a EMPRESA identificará o 

PERFIL COMPORTAMENTAL, individual e coletivo, das LIDERANÇAS. 

Os resultados do PROCESSO DE ASSESSMENT, além de suportar a definição de AÇÕES DE 

DESENVOLVIMENTO alinhadas às ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIO, facilitar a RETENÇÃO dos envolvidos e 

contribuir para a formulação do PLANO DE SUCESSÃO, propiciará à EMPRESA, um consistente MAPA 

DE TALENTOS, ou seja, uma clara visão de quais são as LIDERANÇAS que demonstram: 

a) POTENCIAL de crescimento, sobretudo frente aos desafios do NOVO NORMAL. 

b) Ser MANTENEDORES de boas práticas compatíveis com essa nova realidade. 

c) Precisar DESENVOLVER COMPETÊNCIAS para evoluir no cargo atual, a partir do novo cenário. 

A imagem a seguir sintetiza o PORQUÊ recomendamos o PROCESSOS DE ASSESSMENT como FASE II: 

 

Com relação à FASE III - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS LIDERANÇAS (ONLINE ou presencial) - é 

forçoso reconhecer que a natureza do processo de TRANSFORMAÇÃO CULTURAL é bem diversa 

daquela de um PROGRAMA DE TREINAMENTO. Enquanto este visa ampliar os saberes e habilidades 

das PESSOAS (DIMENSÃO TÉCNICA), as participantes daquele são estimuladas a REPENSAR seus 

MODELOS MENTAIS e PADRÕES DE RESPOSTA aos desafios da EMPRESA (DIMENSÃO HUMANA E CULTURAL). 

Edgar Schein, em seu artigo de 1992, “Organizational Culture and Leadership”, com base nas 

pesquisas de Kurt Lewin, alertava-nos para uma premissa fundamental nos PROCESSOS DE 

MUDANÇA: “As PESSOAS agem somente se veem sentido em suas ações. Quando isso ocorre, elas 

se envolvem emocionalmente e, ao se envolverem, seus COMPORTAMENTOS mudam”. 

Apoiar Processos:

 Seleção

 Promoção 

 Desenvolvimento

 Coaching

 Sucessão

 Fusão e Aquisição

Desenhar Programas 
de Desenvolvimento:

 PDI

 PDL

 PDG

 Sucessão

Apoiar: 

 Compreensão do Mercado 

e Clientes

 Definição e Aplicação da   

Estratégia

 Medição dos Resultados

Apoiar a implantação 
da estrutura:

 Papéis de liderança

 Papéis de Contribuição Individual

PROCESSO DE ASSESSMENT - PARA QUE?
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O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, presente e futuro, caracteriza-se por MUDANÇAS aceleradas e 

complexas - tecnológicas, econômicas e culturais - que afetam a competitividade e ampliam as 

incertezas, divergências e adversidades, tornando imperativa uma nova lógica de percepção e 

aprendizado: a nominada ORGANIZAÇÃO APRENDENTE como diz Peter Senge em seu célebre livro: 

“A Quinta Disciplina”. 

Portanto, a MUDANÇA ORGANIZACIONAL precisará ser SUPER ÁGIL, em nível estratégico, tático e 

operacional e essa REALIDADE irá requerer da EMPRESA, a competência CULTURAL e FUNCIONAL para 

identificar onde quer estar no futuro e se mobilizar para lá chegar. 

Assim sendo, acreditamos que desenvolver as LIDERANÇAS no sentido de prepará-las para 

“mobilizar as PESSOAS e suas EQUIPES”, bem como viabilizar as MUDANÇAS requeridas, é o que irá 

garantir a eficácia de sua atuação. 

Essa crença é suportada por vários autores, unânimes em defender que o fracasso de muitos 

PROCESSOS DE MUDANÇA, decorre da não preparação das LIDERANÇAS para essa necessidade. 

Entre tais autores, destacamos William Rothwell que, de forma clara e concisa, nos remete a 

06 competências de LÍDERES focados em dinamizar PROCESSOS DE MUDANÇA organizacional: 

 Os LÍDERES devem demonstrar coerência entre “o que dizem e o que fazem” para, ao 

mostrarem postura de integridade, conquistarem a CONFIANÇA de suas EQUIPES. 

 Os LÍDERES devem ser capazes de lidar com as dificuldades inerentes à MUDANÇA, de revelar 

seu lado humano e de expressar suas frustrações, mas, também, de suportarem e 

apoiarem o PROCESSO de forma criativa. 

 Os LÍDERES devem ser capazes de envolver os stakeholders certos, para enfrentar e superar 

os desafios que surgirem na consecução dos objetivos e, ao mesmo tempo, apoiá-los 

criando as condições necessárias. 

 Os LÍDERES devem se disponibilizar para ouvir e aprender, a fim de PENSAR de forma 

SISTÊMICA, bem como para compreender os impactos da MUDANÇA nas diversas áreas da 

EMPRESA, mostrar humildade e reconhecer quando NECESSITA DA AJUDA de outros, seja pelas 

competências que reúnem, seja pelo seu know-how. 

 Os LÍDERES devem estar disponíveis para apoiar as PESSOAS com o seu tempo, recursos, 

orientação e ações. 

 Os LÍDERES devem ser capazes de partilhar, delegar e estar dispostos a MUDAR quando 

necessário. Para isso funcionar, devem envolver as PESSOAS de sua EQUIPE no processo. 

Já no que tange à FASE IV (conduzida essencialmente ONLINE), vamos relembrar que o PROCESSO 

DE TRANSFORMAÇÃO das PESSOAS ocorre de “dentro para fora” e que elas só se mobilizarão se 

tomarem consciência da NECESSIDADE e se envolverem “emocionalmente” com isso. A partir daí, 

seus COMPORTAMENTOS mudarão, o que implicará em reconhecer e comemorar as FORTALEZAS 

INDIVIDUAIS, bem como identificar e lidar com as PRÓPRIAS SOMBRAS, algo nem sempre fácil. 

Uma LIDERANÇA bem sucedida é aquela que consegue, não apenas trazer resultados para a 

EMPRESA, mas também fortalecer as bases para a construção de relações confiáveis e 

duradouras tanto entre os integrantes da EQUIPE e deles com aqueles das demais áreas quanto 

da Organização com seus clientes. 
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A conduta do LÍDER no dia a dia deve ser exemplo de que a TRANSPARÊNCIA e a QUALIDADE DAS 

RELAÇÕES com superiores, pares e subordinados, são condições básicas para a excelência do 

ambiente de trabalho, a potencialização dos esforços e a maximização dos resultados. 

Ele precisa conscientizar-se tanto do seu papel de MAIOR RESPONSÁVEL pela GESTÃO de sua EQUIPE, 

quanto de que cabe a ele criar ambientes que permitam integrar os esforços e engajar os 

SUBORDINADOS com as estratégias a EMPRESA, a fim de gerar resultados tangíveis e sustentáveis. 

Portanto, o OBJETIVO MAIOR da FASE IV é turbinar a TRANSFORMAÇÃO das LIDERANÇAS envolvidas, 

estimulando-as para, a partir de seu AUTOCONHECIMENTO, desenvolverem as COMPETÊNCIAS - 

pessoais e interpessoais - capazes de ampliar a sua eficácia. 

Assim sendo, recomendamos que ela contemple trabalhar, através de ENCONTROS individuais 

ONLINE e a partir da vontade das LIDERANÇAS envolvidas, sejam as FORTALEZAS, sejam os PONTOS 

INDIVIDUAIS DE MELHORIA, ajudando os participantes a lidar com os desafios do NOVO NORMAL, algo 

que, em princípio, não deverá ser fácil. 

Isso posto, entendemos que os objetivos primordiais da FASE IV, deveriam ser: 

 Ampliar a consciência das LIDERANÇAS envolvidas, no que tange às COMPETÊNCIAS essenciais e 
estratégicas requeridas pelo NOVO NORMAL. 

 Levá-las a REPENSAR seus MODELOS MENTAIS e PADRÕES DE RESPOSTA aos desafios da EMPRESA. 

 Ajudá-las a TURBINAR seus PROCESSOS individuais de desenvolvimento profissional. 

Finalmente, creio que o NOVO NORMAL redesenhará a CULTURA EMPRESARIAL e ampliará a relação 

entre as INTERAÇÕES online e presencial de nossa atuação PROFISSIONAL. Esse fato, mesmo 

exigindo mais jogo de cintura das LIDERANÇAS, vai melhorar a qualidade de vida das PESSOAS. 
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