
Existem características 

e perfi s que podem te 

atrapalhar bastante no 

mercado de trabalho. 

Que tal se você 

descobrisse quais são 

e transformá-las em 

competências?

Você já ouviu falar no 
termo ‘descompetên-
cia’? Deixando de lado 

o neologismo, pense em al-
gum profissional que você 
conhece: aquele que sim, é 
competente, além dos bons 
contatos e relevantes feitos 
corporativos. Uma pessoa que 
pode ser querida em seu meio, 
mas que possui uma ou outra 
característica que o impedem 
de avançar. 

É como um primeiro encon-
tro, tudo acontece perfeita-
mente e dentro do planejado, 
mas nos dias que seguem, a 
convivência acaba revelando 
detalhes que não te deixam 
muito satisfeito. Uma mania, 
o jeito de falar, o comporta-
mento em certas situações. 
Enfi m, peculiaridades que de 
início não transparecem, mas 
que são, na verdade, o que 
chamamos de over e podem 
atrapalhar o relacionamento. 
Reconheça alguns dos sinais, 
entenda melhor porque tais 
descompetências são preju-
diciais e atue para corrigi-las.
 • O prolixo - Existem pes-

soas que são ótimas no 
que fazem, mas que não 
conseguem ser objetivas. 
Geralmente conversam 
por muito tempo, mas não 
concluem o que iniciaram. 
Pessoas desse tipo vão 
ter grandes difi culdades 
para marcar uma reunião 
com alguém, ou até para 
retomar algum encontro. 
Imagine que alguém, de-
pois do primeiro contato, 
já não atende mais as suas 
ligações; ou quando aten-
de, diz que não tem tempo 
para conversar e desliga 
correndo. 

Você já passou por isso? Pode 
ser um sinal de que a sua obje-
tividade anda em baixa. Para 
melhorar pense bem antes de 
falar. Pergunte-se antes de 
tudo, onde você ou seu ouvinte 
precisam chegar? E converse 
com calma, falando apenas 
aquilo que é relevante para o 
bate-papo e para a situação a 
ser resolvida.
 • Sr. ou Sra. Hiperlink - Pes-

soas inteligentes e com 
um repertório grande de 
informações, mas que, ao 
contrário do prolixo, até 
sintetiza, mas não fi ltra. 
Quando vai almoçar com 
alguém, você costuma fi car 
com prato cheio, enquanto 
todos os outros da mesa 
já fi nalizaram? Perceba, 
isso não é mandatório, 
mas acontece, talvez você 
começou a falar como se 
fosse uma tempestade de 
ideias, e não notou o seu 
ritmo frenético. 

Isso não é possível em uma 
reunião de negócios, por 
exemplo. Preste atenção ao 
ambiente e às pessoas que 
estão ao seu redor, talvez seja 

hora de ouvir um pouco mais. 
A comunicação é uma troca, 
alguém fala, a outra escuta. 
Dessa maneira, será um prazer 
conversar com você.
 • Motivado despreparado 

- A motivação é uma qua-
lidade importantíssima 
no mercado de trabalho, 
mas quando acontece em 
um ritmo frenético e não 
preparado pode causar 
problemas. Imagine que 
você quer participar de 
todos os projetos que a 
empresa tem proposto, sua 
vontade e proatividade são 
grandes. Mas será que isso 
basta? Até demais. Quando 
nos propomos a realizar 
alguma atividade, ou mes-
mo quando queremos, mas 
não devemos, abraçar o 
mundo, é preciso avaliar 
onde estamos pisando. 

Se a nossa capacidade está 
adequada à certa ação, se 
nossos conhecimentos e ex-
periência são sufi cientes. Tudo 
isso deve ser pesado. Pense na 
classe política, muitos candi-
datos, na ânsia por vencerem, 
prometem e prometem, e mes-
mo com vontade para realizar, 
quando ganham o cargo, não 
têm a preparação necessária 
para fazer acontecer, ou seja, 
há motivação, mas não há 
preparo. Questione-se, peça 
feedbacks com relação à sua 
atuação; conhecer-se melhor, 
tornará mais fácil a caminhada.
 • Síndrome de Horácio - 

Você já se deu conta de que 
nunca é o culpado pelos 
problemas dos projetos 
em que atua? Se a resposta 
for sim, essa é a hora de 
rever a rotina de trabalho. 
Assim como o persona-
gem ‘Horácio’ da Turma 
da Mônica, você pode ser 
conhecido como ‘braço 
curto’. Delegar atividades 
é importante, mas quando 
isso se torna um hábito, o 
problema acontece. Pro-
cure dividir suas tarefas 
entre o que realmente 
precisa ser terceirizado, 
e o que você pode e deve 
fazer. Mantenha o bom 
senso, se você ocupa certo 
cargo, é porque é capaz.

 • Forrest Gump - O famoso 
contador de histórias pode 
surgir no escritório. Esse 
tipo de pessoa parece 
saber desenvolver uma 
conversa, mas vive escu-
tando a seguinte pergunta: 
você está me enrolando? 
Muitas vezes queremos 
contar uma história para 
contextualizar a pessoa 
que nos perguntou, mas 
isso pode soar mal. Para 
resolver, basta pensar no 
foco da pergunta, onde 
você precisa chegar, e 
então, transmita a infor-
mação exata.

Objetividade, transparên-
cia e uma dose de calma são 
essenciais para transformar 
qualquer descompetência em 
uma competência. Pense nisso. 

(*) - É sócio-diretor da Conquest 
One, empresa especializada em 

contratação de profi ssionais 
especializados em TI,

e CHRO responsável pela área de 
Pessoas e Compliance.

Descompetências: vire
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De acordo com a pesquisa, alguns empregos serão extintos 
pela tecnologia, mas outros serão criados, gerando opor-
tunidades em mercados ainda não explorados.

“Com o aumento do uso da tecnologia em todas as áreas, 
as pessoas estão buscando profi ssões que envolvam realidade 
virtual, análise de dados, inteligência artifi cial e programação. 
Essa tendência evidencia que a força de trabalho humana fi cará 
responsável por atividades que tenham como objetivo analisar 
e tomar decisões de risco, que um software, por exemplo, não é 
capaz de realizar”, afi rma Ben Pring, vice-presidente da Cognizant 
e um dos responsáveis pelo estudo.     

No varejo, por exemplo, é notável o quanto estão sendo tra-
balhadas as tecnologias que garantem uma experiência de con-
sumo diferenciada, que impactam diretamente o consumidor e 
geram emoções únicas. Já na área da saúde, exames feitos por 
softwares e raios X, com resultados muito mais rápidos e asser-
tivos, já são possíveis graças à utilização da inteligência artifi cial 
para resolver problemas e gerar resultados precisos. O setor 
fi nanceiro é outro que busca diferentes meios tecnológicos para 
ganhar produtividade, desburocratizar processos e aumentar a 
efi ciência operacional. 

“No futuro, o trabalho continuará sendo fundamental para nossas 
identidades, nossa natureza, nossos sonhos e nossas realidades, 
mas não será necessariamente o trabalho que conhecemos ou 
fazemos agora”, ressalta o executivo. Os 21 empregos apresenta-
dos a seguir são aqueles que se tornarão proeminentes em curto 
prazo. Ademais, esses empregos criarão novas oportunidades, 
que proporcionarão trabalho para muitas pessoas em diversos 
segmentos da economia. 

1) Nos próximos cinco anos:
 • Data Detective - Investigador de dados. O candidato deve 

ser um assíduo analista de dados e   interpretá-los da melhor 
maneira possível. Além disso, deve ser curioso, analítico e 
multitarefa.  

 • Bring Your Own IT Facilitator - O profi ssional vai gerar 
fl exibilidade para os usuários com o uso de aplicativos e 
infraestrutura, desenvolvidos dentro da empresa ou em 
ambientes de nuvem. 

 • Ethical Sourcing Manager - Esse profi ssional vai investigar, 
acompanhar, negociar e fazer acordos sobre o fornecimento 
de produtos e serviços, para garantir o alinhamento nos 
contratos relacionados a questões éticas de um público 
estratégico. 

 • AI Business Development Manager - Um gerente de desen-
volvimento de negócios. O trabalho será próximo a áreas 
de vendas, marketing e sócios.

 • Master of Edge Computing - A computação em nuvem está 
gradualmente abrindo caminho para a próxima grande 
evolução. A edge computing desencadeia o potencial de 
dispositivos de hardware conectados e os descentraliza, 
para se tornar o próprio data center.  Nesse modelo, que 
descentraliza o armazenamento ou o processamento de 
dados, o profi ssional atuará de forma abrangente. 

 • Walker/Talker - O profi ssional será responsável por passar 
um tempo com os clientes, e sua principal atividade vai ser 
prestar atenção no que eles dizem. 

 • Fitness Commitment Counselor - No futuro, esse profi s-
sional será imprescindível. A epidemia de obesidade é res-
ponsável por 300 mil mortes por ano, em média, nos EUA. 
Desse modo, o profi ssional será responsável por motivar 
a atividade física, melhorar a nutrição e fazer com que o 
indivíduo adote um estilo de vida mais saudável.  

Estudo da Cognizant apresenta 
as profi ssões do futuro

A Cognizant, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e negócios, apresenta um estudo 
inédito, no qual aponta as 21 profi ssões promissoras para os próximos dez anos

 • AI-Assisted Healthcare Technician - No futuro, esse profi s-
sional terá a função de examinar, diagnosticar, administrar 
e prescrever tratamentos para pacientes com o auxílio da 
inteligência artifi cial e de médicos acessíveis remotamente, 
em um sistema de hospitais mais efi ciente, que cuidará de 
seus pacientes utilizando a tecnologia como aliada. 

 • Cyber City Analyst - Esse profi ssional deverá trabalhar 
com informações que incluam dados dos cidadãos e dos 
recursos dos municípios. 

 • Genomic Portfolio Director - O profi ssional vai criar e exe-
cutar uma estratégia para aumentar o portfólio de produtos 
que envolvam a ciência da vida. 

 • Man-Machine Teaming Manager - A colaboração entre 
homem e a máquina será uma realidade. Esse cargo exi-
girá do profi ssional a identifi cação de tarefas, processos, 
sistemas e experiências que possam ser melhorados com 
a tecnologia. 

 • Financial Wellness Coach - O profi ssional terá a função 
de um coach, e vai orientar sobre questões fi nanceiras, os 
melhores investimentos e aplicações. 

 • Digital Tailor - Com o avanço crescente do e-commerce, 
será necessário um profi ssional que vá até a casa do usuá-
rio, pegue suas medidas com um sistema digital e faça os 
ajustes necessários em suas roupas e sapatos comprados 
via e-commerce. 

 • Chief Trust Offi cer - O profi ssional nessa função trabalhará 
ao lado de equipes internas de fi nanças e relações públicas. 
Vai gerenciar e aumentar a presença pública e privada em 
toda a esfera fi nanceira, e sempre trabalhar com transpa-
rência nas fi nanças de uma organização. 

 • Quantum Machine Learning Analyst - O profi ssional atuará 
na área de machine learning (“aprendizado de máquina”, 
em inglês), principalmente com a integração com o aspecto 
quântico.

2) Nos próximos dez anos:
 • Virtual Store Sherpa - Os sherpas pertencem a uma etnia 

que ajuda quem quer escalar montanhas. Indicam o caminho 
e seguram os equipamentos dos viajantes. No futuro, esses 
sherpas do consumo vão ajudar os clientes a navegar nas 
lojas e, com a realidade aumentada, a fazer compras em 
cenários mais complexos. 

 • Personal Data Broker - Monitorar e comercializar dados 
pessoais é a grande atividade desse profi ssional. Além disso, 
precisará rastrear e consolidar novos dados e auxiliar os 
clientes a interpretá-los. 

 • Personal Memory Curator - O profi ssional consultará uma 
série de públicos específi cos, a mídia e fontes históricas para 
refazer e formular experiências do passado, para reduzir o 
estresse ou a ansiedade que a perda de memória provoca. 

 • Augmented Reality Journey Builder - O profi ssional vai 
projetar, escrever, criar, calibrar, construir e personalizar 
viagens em realidade aumentada para as pessoas. 

 • Highway Controller O aumento dos veículos autônomos 
e de drones levou as cidades a repensar a forma como o 
espaço rodoviário e aéreo é gerenciado. O profi ssional será 
essencial para auxiliar na regulação da estrada e do espaço 
aéreo no centro da cidade. O candidato ideal deve ser apto 
para lidar com ferramentas de IA sofi sticadas. 

 • Genetic Diversity Offi cer - O profi ssional vai facilitar a 
rentabilidade e a produtividade de uma organização e, ao 
mesmo tempo, promoverá um ambiente de inclusão. 

Acesse o estudo na íntegra por meio do link: (goo.gl/34cSxc). 
Fonte e mais informações: (www.cognizant.com).
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Fã de Neymar, o presidente do Real 
Madrid, Florentino Pérez, estaria disposto 
a tentar contratar o jogador brasileiro em 
breve, podendo até incluir o português 
Cristiano Ronaldo nas negociações, segun-
do informou a rádio espanhola “El Largue-
ro”. O camisa 10 do Paris Saint-Germain 
(PSG) é um desejo antigo do chefão da 
equipe espanhola, tanto que, durante o 
processo de saída de Neymar do Barcelona, 
Pérez demonstrou interesse em contar com 
o atleta brasileiro.

Ainda de acordo com a emissora de rádio, 
sabendo das difi culdades em tirar Neymar 
do PSG, uma das apostas do cartola para 
convencer a diretoria do clube francês a 
liberar o brasileiro seria envolver o craque 

Cristiano Ronaldo ‘está insatisfeito’

no Real Madrid.

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian de Tentativas de 
Fraude, de janeiro a novembro de 
2017, o Brasil registrou 1,8 milhão 
de tentativas, um crescimento de 
9,5% em relação ao mesmo período 
do ano passado (1,655 milhão). Isso 
representa uma tentativa de fraude 
a cada 16 segundos no país. Já na 
comparação mensal - novembro x 
outubro de 2017 – o índice teve 
queda de 12,1% e a anual – no-
vembro 2017 x novembro 2016 
– também caiu 6,8%.

De janeiro a novembro de 2017, 
o segmento de telefonia foi o mais 
afetado, sendo responsável por 
37,2% do total, com 673.971 ten-
tativas. Neste tipo de golpe, dados 
de consumidores são utilizados por 
criminosos para abertura de contas 
de celulares ou compra de apare-
lhos, por exemplo. Caso a fraude 
no segmento de telefonia seja bem 
sucedida, funciona como uma “porta 

de entrada” para os fraudadores 
aplicarem golpes de maior valor em 
outros setores da economia. 

Os golpistas costumam comprar 
telefones para ganharem um com-
provante de residência e, assim, 
abrir contas em bancos para pegar 
talões de cheque, pedir cartões de 
crédito e fazer empréstimos ban-
cários em nome de outras pessoas.

O setor de Serviços vem na se-
quência no ranking de segmentos 
com mais tentativas de fraude 
identifi cadas de janeiro a novembro 
de 2017 (568.687), representando 
31,4% do total. 

Em terceiro lugar estão os bancos 
e fi nanceiras com 23,6% de partici-
pação e 428.347 tentativas. O quarto 
setor mais afetado pelas tentativas 
nos onze primeiros meses do ano 
foi o Varejo, com 113.678 tentativas 
e participação de 6,3%. Os demais 
segmentos representaram 1,6% do 
total (Serasa Experian). 

A cada 16 segundos, 
uma tentativa de fraude 

acontece no Brasil
Real Madrid pode usar CR7

como moeda de troca por Neymar
planejando sua volta para o Manchester 
United.

Na mira do fi sco espanhol pelas constan-
tes acusações de sonegação de impostos 
e sem ter boas relações com o presidente 
do clube madrilenho, o jogador português 
pode estar próximo de deixar o Real Ma-
drid. O primeiro turno do Campeonato 
Espanhol mostrou a má fase de CR7. Com 
quatro gols marcados no torneio, Cristiano 
Ronaldo atingiu sua pior marca de gols 
desde que chegou ao Real Madrid.

Além do astro português, o clube “me-
rengue” também não está vivendo uma boa 
fase na liga nacional. O Real Madrid ocupa 
a quarta posição no Campeonato Espanhol, 
a 19 pontos do líder Barcelona (ANSA).

Cristiano Ronaldo nas negociações como 
moeda de troca. De acordo com o jornal 
espanhol “As”, Cristiano Ronaldo está in-
satisfeito no Real Madrid e já poderia estar 
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O presidente da França, Emmanuel 
Macron, quer que a tradicional baguete 
seja reconhecida como patrimônio cul-
tural imaterial da Unesco (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura ). A campanha para 
que o pão mais famoso da França receba 
o título de patrimônio da humanidade da 
ONU começou com padeiros franceses, 
após a Itália conseguir, em dezembro, 
outorgar o status de patrimônio ima-

Baguete francesa como 
patrimônio da Unesco

que não a baguete? E eles estão certos!”, 
elogiou Macron. A campanha defende 
que, como a Torre Eiffel, a baguete é um 
dos maiores símbolos da França (ANSA).

Macron quer que baguete francesa

vire patrimônio da Unesco.
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terial ao método de fabricação da pizza 
napolitana. 

Em um encontro com representantes 
da Confederação Nacional de Panifi cação 
(CNPDB), no Palácio do Eliseu, Macron 
afi rmou que apoia a iniciativa, a qual tenta 
preservar a tradição da baguete, em sua 
forma e receita. “Eu conheço os nossos 
padeiros. Eles viram o sucesso dos na-
politanos em classifi carem a pizza deles 
como patrimônio mundial, e disseram: por 


