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Visto em primeira mão no



Já se passaram mais 
de 40 anos desde que 

David McClelland propôs 
pela primeira vez que 

a abordagem mais 
sensata para se predizer 

desempenho futuro 
no trabalho é focar em 
“competência” em vez

de inteligência.  

Esta crítica do movimento que defendia o  QI 
se baseava em um fato bem estabelecido – o 
desempenho passado é o melhor preditor do 
desempenho futuro. Se você quiser saber quão 
bem uma pessoa vai dirigir um ônibus, McClelland 
argumentava, então peça para ela dirigir um – 
não lhe dê um teste de QI para responder.

Embora esta ideia tenha sido o ponto 
de partida do moderno movimento de 
competências, levando os profissionais de 
RH de todo mundo a desenvolver descrições 
de cargo baseadas em competências (“boas 
habilidades interpessoais e habilidade para 
trabalhar de forma independente são essenciais 
para esta posição”) e entrevistas (“conte-nos 
sobre uma situação onde você demonstrou 
bom julgamento”),  os argumentos originais 
de McClelland não são relevantes para o 
mundo do trabalho dos dias de hoje, e 
existem três razões principais para isto. 
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Primeiro, em sua busca pela 
predição de desempenho 
futuro, os empregadores são 
frequentemente forçados a avaliar 
potencial em vez de talento. 
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Em outras palavras, se você estiver 
interessado em encontrar um talento antes 
de qualquer outra pessoa, então você 
precisa ser bom em medir a habilidade de 
uma pessoa para desenvolver talentos no 
futuro. Isso é especialmente importante 
quando se avalia a competência de 

candidatos juniores ou sem experiência. 
Na realidade, mesmo em ambientes 
competitivos, tais como os programas 
de recrutamento de graduados em 
universidades de primeira linha, os 
candidatos serão bastante homogêneos em 
termos de suas credenciais (por exemplo, 

notas similares, estágios, escolas, etc). Por 
consequência, o desempenho passado não 
é um preditor tão bom sobre o desempenho 
futuro, mas um critério de exclusão, e assim 
os empregadores continuam com o desafios 
de diferenciação entre seus candidatos 
altamente qualificados mas inexperientes. 
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Segundo, embora vivamos em 
uma economia do conhecimento, 
as organizações não pagam um 
preço alto por aquilo que os 
empregados já sabem, mas sim 
pelo que são capazes de aprender. 
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Seus esforços de aquisição de talentos, pelo menos quando 
se trata das posições mais interessantes e inovadoras, são 
focados na habilidade das pessoas de identificar em vez de 
resolver problemas – para usar a frase da Google, “contrate 
animais que aprendem.” Tanto que as descrições de cargo se 

tornaram uma formalidade trivial. A realidade é que, dada a 
realidade rapidamente mutante do mundo do trabalho no topo 
da pirâmide intelectual, o desafio chave dos profissionais de RH 
é contratar pessoas que são muito boas em cargos que ainda 
não foram especificados, porque o futuro é menos previsível. 
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Terceiro, a maneira mais 
útil de se pensar sobre 
competência é em termos 
de tendências estáveis. 3

A única alternativa é discutir as capacidades 
ou habilidades transitórias que podem ou 
não serem demonstradas em situações 
críticas. Quem se importa o quanto você é 
engraçado na companhia de seus melhores 
amigos, ou quão educado você é com seus 
clientes preferidos? Eu quero saber qual 
é seu nível médio de senso de humor e 
educação. Na realidade, o que mais importa 

no mundo dos negócios é se os empregados 
vão demonstrar estes catalizadores críticos 
de talentos a maior parte do tempo, e 
particularmente, quando realmente interessa. 
Portanto, a informação mais importante 
que as organizações necessitam se elas 
querem vencer a guerra pelo talento, é 
um perfil de personalidade detalhado de 
seus empregados. É neste sentido mais 

amplo, profundo e universal que é 
possível fazer generalizações robustas 
sobre as competências das pessoas. E 
a principal vantagem desta abordagem 
é que ela permite ser usada para 
predizer o resultado relativo a qualquer 
trabalho: cargos técnicos específicos, 
desempenho gerencia, eficácia de liderança, 
comportamentos antiéticos, etc. 
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Então, as competências ainda estão vivas e, 
provavelmente, ainda vão permanecer entre 
nós por algum tempo. 
Mas nossa abordagem para avaliá-las mudou porque os velhos 
métodos são úteis apenas diante de cargos claramente definidos, 
tradicionais e previsíveis. A discussão sobre competências em um 
nível de análise mais genérico, ou seja, personalidade, é o que os 
cientistas independentes da corrente dominante da psicologia 
organizacional têm feito nas últimas três décadas. Esta abordagem 
representa o método mais válido e confiável para predizer o 

desempenho futuro no trabalho. Apenas por meio da compreensão 
mais profunda das pessoas que as organizações serão capazes de 
alavancar seu capital humano e liberar o real potencial das pessoas 
no trabalho. Deste modo, se as competências ainda estão vivas é 
por causa da personalidade, o ramo científico da psicologia que 
contribuiu para nossa capacidade de entender e predizer o que as 
pessoas podem fazer no trabalho (e em todas as áreas da vida). 
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Para mais informações sobre o Hogan Configure, visite hoganconfigure.com.
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 O Aspecto

Fundamental
Por quase 30 anos, a Hogan Assessments ajudou algumas das organizações mais avançadas e poderosas 
no mundo a conseguirem as pessoas certas para o lugar certo. Agora, o Hogan Configure traz o mesmo 
poder de sua base de dados para você usar na avaliação de competências. 

O Hogan Configure alavanca três décadas de análise 
de um extenso banco de dados para criar a única 
solução baseada em competências que coloca a 
seu alcance o poder preditivo e o rigor científico 
do Hogan a seu alcance. O processo fácil de três 
passos permite aos empregadores criar, customizar 
e comparar candidatos para determinar seus 
atributos chave, suas qualidades e habilidades. 

Competências são chave para o talento. O Hogan Configure permite às companhias decodificarem este 
talento e identificar com precisão aqueles que terão sucesso em uma posição em particular, seja uma 
nova contratação de candidato externo ou alguém de dentro da organização. 


