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As competências e o trabalho

Fonte: Relatório McKinsey “Educação para o trabalho: desenhando um sistema que funcione”
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Competências que importam na visão dos
empregadores
O TRABALHO DURO DAS
COMPETÊNCIAS SOFT
“Um dos pontos que
aprendemos em nossa
pesquisa é que os
empregadores dão grande
valor às “competências soft”.
As instituições de ensino e os
empregadores melhoraram
sua capacidade em relação a
descrever tarefas e
competências técnicas. Está
na hora de fazerem o mesmo
com as competências soft.”

Fonte: Relatório McKinsey “Educação para o trabalho: desenhando um sistema que funcione”
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Essas competências são importantes para o desempenho e
desenvolvimento dos profissionais da sua empresa?
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IAS / BCG 2011 266 líderes do setor privado (90%), organizações sem fins lucrativos (5%) e agências do setor público (5%)

O que são competências socioemocionais?

Fonte: OCDE
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Quais são as competências socioemocionais?

De acordo com o Educational Testing Service (2012)....

•

Profissionalismo

•

Trabalho em equipe

•

Colaboração

•

Comunicação oral

•

Cooperatividade

•

Ética

•

Inteligência emocional

•

Valores

•

Gestão do tempo

•

Estabilidade emocional

•

Motivação intrínseca

Fonte: ETS
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Entusiasmo
Liderança
Caráter
Mente aberta
Persistência
Coleguismo
Motivação
Ética laboral
Planejamento
Organização
Autoeficácia
Inteligência social

•

Liderança

•
•
•
•
•
•
•

Autoentrega
Sensibilidade cultural
Extroversão
Autoestima
Criatividade
Responsabilidade
Abertura

Como organizar
essasglobal
• Consciência
crítico
competências•emPensamento
um modelo
Resiliência
simples e•• sintético?
Apresentação
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Cinco dimensões socioemocionais
Realização (estabelecer e atingir metas)
capacidade de perseguir uma meta, ser planejado,
organizado, responsável, disciplinado.

Cooperação (sentir empatia e cooperar com outros)
capacidade de agir de modo cooperativo, altruísta,
tolerante, cordial, solidário, de trabalhar em equipe.

Contribui para reduzir absenteísmo
e rotatividade. Apresenta alta
correlação com medidas de
desempenho em todas as tarefas
(Schimidt e Hunter, 2004).

Socialização (socializar e comunicar)
capacidade de externalizar sentimentos e sensações,
autoconfiança, sociabilidade, comunicação objetiva, de se
colocar quando necessário.

Abertura ao novo (explorar)
capacidade de estar aberto a novas experiências, sem
medo de assumir riscos, ser original, criativo, inventivo.

Estabilidade emocional (lidar com dificuldades)
capacidade de controlar os impulsos, a ansiedade, estresse
e outros sentimentos negativos, autoestima.
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Homens mais cooperativos
tendem a faltar menos no
trabalho (Stömer e Fahr, 2010)
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.
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Abertura ao novo (explorar)

Indivíduos com maior índice de
sociabilidade na adolescência
obtiveram salários maiores nas
profissões de gerência
(+4%), vendas (+2%) e funções
administrativas de escritório
(+2%); salários menores
em funções técnicas (-2%)
Cattan (2010).
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colocar quando necessário.

Abertura ao novo (explorar)
capacidade de estar aberto a novas experiências, sem
medo de assumir riscos, ser original, criativo, inventivo.

Estudos mostram que esta
característica pode ser importante
para as carreiras das mulheres,
reduzindo o absenteísmo (Stömer
e Fahr, 2010) e aumentando a
chance de ocupar
posições gerenciais (Cobb-Clark e
Tan, 2009).

Estabilidade emocional (lidar com dificuldades)
capacidade de controlar os impulsos, a ansiedade, estresse
e outros sentimentos negativos, autoestima.
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Estabilidade emocional (lidar com dificuldades)

Um desvio-padrão a mais deste
atributo está associado a uma
redução de 12% no
absenteísmo no trabalho
(Stömer e Fahr (2010).
Características
deste atributo correlacionam-se
com desempenho no emprego
em um nível apenas
ligeiramente menor do que
Inteligência Duckworth et al
(2011)

capacidade de controlar os impulsos, a ansiedade, estresse
e outros sentimentos negativos, autoestima.
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Evidências do impacto das competências
socioemocionais no aprendizado escolar

Ser responsável e persistente
Ser protagonista
Ser curioso
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Fonte: Revista IstoÉ (infográfico)/ relatório completo: http://educacaosec21.org.br/wp-content/uploads/2013/07/RioReportAv13.pdf
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Como desenvolver competências socioemocionais
Identificação e
na escola?
explicitação de
Currículo integrado

competências é
importante

Reestruturação dos currículos para incluir tempos e espaços que permitam componentes
curriculares
Colaboração
entre
inovadores e dar tratamento integrador aos saberes disciplinares entre si, com os anseios
dos alunos e,
empregadores
e instituições
de ensino
sobretudo, com uma matriz de competências que estabeleça concretamente os resultados
de aprendizagem
Ex.: Ontário (Canadá)
com os alunos.

Professores bem formados
Seleção e contratação de professores integralmente dedicados à escola, com formação contínua para lidar
com inovações em suas práticas de ensino

Gestores preparados
Preparação de gestores de secretaria e escolares para gerir currículo, equipes e condições de qualidade que
permitam a incorporação das inovações, com ganho de resultados cognitivos e socioemocionais

Avaliação baseada em evidências
Avaliação de desempenho dos profissionais e da aprendizagem do aluno que combine os resultados
cognitivos e socioemocionais.
Metodologias integradoras
Educação por projetos, aprendizagem colaborativa, problematização, presença pedagógica, mentoria
12

Como desenvolver competências socioemocionais
na escola?
Currículo integrado
Reestruturação dos currículos para incluir tempos e espaços que permitam componentes curriculares
Profissionais
inovadores e dar tratamento integrador aos saberes disciplinares entre si, com os anseios
dos alunos e,
preparados
para
sobretudo, com uma matriz de competências que estabeleça concretamente os resultados
de aprendizagem
incentivar
com os alunos.

Professores bem formados

intencionalmente o
desenvolvimento de
competências

Seleção e contratação de professores integralmente dedicados à escola, com formação contínua para lidar
As estratégias de
com inovações em suas práticas de ensino
formação mais
Gestores preparados
eficientes são práticas e
customizadas
Preparação de gestores de secretaria e escolares para gerir currículo, equipes e condições
de qualidade que
ex.: mentoring

permitam a incorporação das inovações, com ganho de resultados cognitivos e socioemocionais

Avaliação baseada em evidências
Avaliação de desempenho dos profissionais e da aprendizagem do aluno que combine os resultados
cognitivos e socioemocionais.
Metodologias integradoras
Educação por projetos, aprendizagem colaborativa, problematização, presença pedagógica, mentoria
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Professores bem formados

Desenvolvimento de
competências requer
Seleção e contratação de professores integralmente dedicados à escola, com formação
contínua
para lidar
gestores
preparados,
com inovações em suas práticas de ensino
que criem condições
para o seu
Gestores preparados
desenvolvimento e que
sejam modelos.
Preparação de gestores de secretaria e escolares para gerir currículo, equipes e condições
de qualidade que
Ex.: Columbia Britânica

permitam a incorporação das inovações, com ganho de resultados cognitivos e socioemocionais
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cognitivos e socioemocionais.
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Professores bem formados
Seleção e contratação de professores integralmente dedicados à escola, com formação contínua para lidar
Além de essencial para
com inovações em suas práticas de ensino
fazer seleção, prover
feedback e orientar
Gestores preparados
ações, o processo de
Preparação de gestores de secretaria e escolares para gerir currículo, equipes e condições
de também
qualidade que
avaliação
permitam a incorporação das inovações, com ganho de resultados cognitivos e socioemocionais
sinaliza quais
competências importam.

Avaliação baseada em evidências
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na escola?
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inovadores e dar tratamento integrador aos saberes disciplinares entre si, com os anseios dos alunos e,
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Professores bem formados
Seleção e contratação de professores integralmente dedicados à escola, com formação contínua para lidar
com inovações em suas práticas de ensino
Atividades colaborativas,
com propósito e
engajamento
Ex.: Projeto de vida, cross
Preparação de gestores de secretaria e escolares para gerir currículo, equipes
e condições de qualidade que
age mentoring

Gestores preparados

permitam a incorporação das inovações, com ganho de resultados cognitivos e socioemocionais

Projetos que envolvem o
mundo do trabalho são os
mais
eficientes
para
Avaliação de desempenho dos profissionais e da aprendizagem do aluno
que
combine
os resultados
jovens.
cognitivos e socioemocionais.
Ex.: Studio Schools

Avaliação baseada em evidências

Metodologias integradoras
Educação por projetos, aprendizagem colaborativa, problematização, presença pedagógica, mentoria
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O Brasil no centro de uma discussão global

Link para vídeo resumo “Fórum Internacional de Políticas Públicas “Educar para as competências do
século 21” (MEC/INEP/OCDE/IAS)
https://www.youtube.com/watch?v=bRCnLfAtpVY&list=PLGYL0Ph3TnLUCE_HXbt-UR2HOVO8nrR0t
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Mais informações: educacaosec21.org.br
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Contato

Daniela Arai:
darai@ias.org.br
Obrigada!
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