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APTIDÕES



Você já se perguntou....

Quais são minhas aptidões

ou até mesmo o que é 
aptidão?



Cada um de nós temos competências para
o mercado de trabalho, mas conhecer
cada uma delas é um excelente ponto.

A seguir trataremos sobre esse tema que
é essencial para nossa vida profissional.
A importância do desenvolvimento de
aptidões tem sido uma ferramenta
excepcional pra adquirir uma carreira
profissional.



O QUE É APTIDÃO?
Aptidão é a capacidade daquele que está
apto, ou seja, daquele que tem habilidade
de realizar uma tarefa de forma correta. Do
latim “aptitudine” que significa “capaz de”.

Ter aptidão é reunir um conjunto de
características indicativas das habilidades
próprias do indivíduo, que o torna capaz de
adquirir algum conhecimento específico. É
a capacidade de aprender.



O QUE É APTIDÃO?

No âmbito da Psicologia, a aptidão
compreende tanto a capacidade cognitiva
como as características emocionais e da
personalidade do indivíduo. A aptidão está
associada à inteligência e às habilidades
inatas ou aquelas resultantes de
conhecimentos adquiridos.

A aptidão é sempre o resultado da
interação entre a hereditariedade e o meio,
podendo estar relacionada a diversas
áreas, entre elas, o raciocínio lógico, ao
raciocínio abstrato, ao raciocínio verbal, à
habilidade numérica, à habilidade artística,
à resistência física, etc.



Osdiferentes tipos de 
aptidões?

Aptidões físicas

1. Força (estática, dinâmica e explosiva);
2. Resistência;
3. Flexibilidade (estática e dinâmica);
4. Coordenação motora (global e bimanual);
5. Velocidade do movimento.

Aptidões psicomotoras

1. Velocidade (de reação, de decisão);
2. Precisão de movimentos controlados ou 
balísticos;
3. Precisão de perseguição de um corpo em 
movimento (por ajustamentos motores 
contínuos ou discretos);



Osdiferentes tipos de 
aptidões?

Agora falaremos sobre o tema principal APTIDÃO 
PROFISSIONAL

Ao longo das últimas décadas, a forma de
avaliar um candidato que escolhe um posto
de trabalho vem mudando
progressivamente. Antes, dispor de
formação técnica, idiomas e experiência
eram o mais importante, mas agora, de
acordo com a Page Personal, 70% dos
empregadores utilizam testes de aptidões
profissionais com o objetivo de conhecer as
chamadas soft skills dos candidatos.



Adelina Manzano, diretora da Factor Humano
com mais de 30 anos de experiência na
seleção de profissionais, diz que essa
mudança se explica pelo fato de que "as
organizações eficientes sempre precisaram
de pessoas qualificadas”.

Mas a diferença em relação a alguns anos
atrás é que agora, busca-se a qualificação
profissional e, sobretudo, a pessoal". Você
quer saber o que são exatamente estas
aptidões profissionais tão requisitadas e
quais são as mais valorizadas pelas
empresas? Você vai descobrir neste aula.

Osdiferentes tipos de 
aptidões?



APTIDÃO PROFISSIONAL

As aptidões profissionais, também conhecidas
como habilidades transversais ou soft skills,
são todas aquelas que têm uma vertente mais
pessoal e menos técnica, e que fazem com que
um funcionário consiga realizar o seu trabalho
de forma mais eficiente.

A inteligência emocional, a criatividade ou o
trabalho em equipe são algumas das aptidões
profissionais mais valorizadas nas empresas
hoje, porém há muitas outras. Embora algumas
delas sejam aptidões que são encontradas de
maneira inata em uma pessoa, há habilidades
que podem ser aprimoradas com capacitação,
experiência ou análise.



APTIDÃO PROFISSIONAL

Por isto, cada candidato deve conhecer quais são
as suas aptidões profissionais mais destacadas,
bem como quais precisa melhorar para continuar
crescendo profissionalmente.

Quando de dispõe das aptidões profissionais
adequadas numa situação de trabalho, ela se
desenvolve de uma maneira mais favorável e
eficaz.

Por exemplo, se um funcionário não sabe
trabalhar em equipe, tudo será obstáculo e
problema, enquanto que um colaborador que
possuir esta aptidão conseguirá atuar com
desenvoltura e fará com que a produtividade da
equipe seja otimizada.



COMO DESENVOLVER 
APTIDÕES

Existem aptidões inatas e aptidões aprendidas

Todos nós possuímos aptidões inatas. Como por
exemplo habilidades manuais, artísticas, sociais,
intelectuais, etc.

Mas se pessoa não se dedicar a aquela aptidão e
não a desenvolver, será difícil que essa habilidade
condicione a sua vida. Assim, encontramos
pessoas com uma capacidade natural para
alguma atividade sem que nunca tenha se
dedicado a ela de forma a desenvolvê-la em
profundidade.

Nesse tipo de situação temos a sensação de que
estamos diante de um talento que, de alguma
forma, está sendo desperdiçado



COMO DESENVOLVER 
APTIDÕES

O desenvolvimento das aptidões individuais

Na prática, o desenvolvimento das diferentes aptidões
individuais é condicionado por circunstâncias que atuam
dentro de três linhas fundamentais. Essas linhas são as

seguintes: proporcionalidade em relação aos
objetivos, constância e polarização.

As aptidões funcionam como um instrumento dos
objetivos já que, definitivamente, ajudam com uma maior
ou menor capacidade para alcançar algo
específico. Estamos nos referindo a coisas que
queremos alcançar.

Quando um objetivo nosso está ajustado às nossas
aptidões, é muito provável que alcancemos esse
objetivo. Nesse caso, dizemos que estamos agindo de
forma realista, traçando metas que podemos alcançar
com algum esforço.



COMO DESENVOLVER 
APTIDÕES

Conhecer as nossas capacidades

 Se dedicar a desenvolver alguma aptidão

 Fixar objetivos concretos a curto prazo que 
sejam proporcionais ao nosso potencial. 

(OBJETIVOS)

Ter constância 



8 APTIDÕES 
PROFISSIONAIS MAIS 

VALORIZADAS 
ATUALMENTE

De acordo com um estudo de Randstad, 52% dos
cargos atuais podem ser automatizados total ou
parcialmente durante a próxima década.

No entanto, também serão criados outros postos de
trabalho mais qualificados e mais bem pagos, para
os quais será imprescindível possuir aptidões
profissionais como inteligência emocional,
criatividade e raciocínio crítico entre outros.



8 APTIDÕES 
PROFISSIONAIS MAIS 

VALORIZADAS 
ATUALMENTE

1. Inteligência emocional

A inteligência emocional é a capacidade de uma
pessoa não só de interpretar seus próprios
sentimentos, mas também os daqueles que a
rodeiam, algo que lhe permite se adaptar às
diferentes situações que se apresentam no dia a
dia de trabalho.

Segundo Daniel Goleman, psicólogo e autor do
Best-Seller Emotional Intelligence, "a inteligência
emocional é responsável por 80% do sucesso na
vida", portanto não é surpreendente que seja uma
das aptidões profissionais mais valorizadas no
ambiente de trabalho.



8 APTIDÕES 
PROFISSIONAIS MAIS 

VALORIZADAS 
ATUALMENTE

2. Criatividade

A Vepee, e-commerce realizou junto com a
consultoria Kantar, o primeiro grande estudo sobre a
criatividade na Espanha, no qual se demonstrou que
70% dos espanhóis acreditam que a criatividade
consiste em gerar novas ideias e inovar. Os mais
jovens, por outro lado, a enxergam como uma forma
de desenvolver e resolver problemas, algo realmente
necessário no contexto profissional.

A inovação (35%), a curiosidade (36%), ter uma mente
aberta (48%) e a imaginação (69%) são consideradas
como as principais aptidões de uma pessoa criativa,

Incentivar a criatividade, compartilhar ideias e a
aprendizagem contínua são, sem dúvida, essenciais
no mundo profissional.



8 APTIDÕES 
PROFISSIONAIS MAIS 

VALORIZADAS 
ATUALMENTE

3. Iniciativa

Segundo Tania Arita, gerente regional do Manpower
Group, estatísticas internas indicam que uma das
aptidões profissionais mais escassas entre seus
colaboradores são a iniciativa e a proatividade, e,
apesar disso, elas estão justamente entre algumas
das mais exigidas.

Demonstrar iniciativa, interesse e oferecer novas
ideias para seguir melhorando de maneira
constante, bem como se sentir envolvido com uma
marca, é uma caraterística que, sem dúvida, é muito
valorizada pelas empresas.



8 APTIDÕES 
PROFISSIONAIS MAIS 

VALORIZADAS 
ATUALMENTE

4. Trabalho em equipe

De acordo com um estudo da Gallup, as equipes
com alto grau de comprometimento têm melhor
interação com o cliente, maior produtividade,
melhor retenção e são 21% mais rentáveis para as
empresas. Portanto, saber trabalhar em equipe
hoje em dia é fundamental.

Possuir a habilidade de saber interagir com outras
pessoas, distribuir tarefas de forma equitativa, ou
trocar ideias com respeito visando o bem comum
são algumas das aptidões profissionais
demonstradas por alguém que sabe trabalhar em
equipe.



8 APTIDÕES 
PROFISSIONAIS MAIS 

VALORIZADAS 
ATUALMENTE

5. Resolução de problemas complexos

O raciocínio crítico e a resolução de problemas
estão no topo da lista de competências cuja
demanda irá crescer nos próximos cinco anos,
como destaca o relatório The Future of Jobs Report
2020, do Fórum Econômico Mundial.

De acordo com o mesmo relatório, algumas das
áreas de maior peso do mercado de trabalho do
futuro, como Computação em Nuvem, Big Data,
Inteligência Artificial (IA) e Marketing, exigirão
profissionais que, além de terem as competências
necessárias, possuam também a capacidade de
resolver problemas complexos de forma rápida e
eficaz



8 APTIDÕES 
PROFISSIONAIS MAIS 

VALORIZADAS 
ATUALMENTE

6. Capacidade de liderança

O estudo 8 essential skills to succeed in a post-
COVID-19 world, da Comissão Europeia, assegura
que a liderança será uma das aptidões
profissionais mais importantes na sequência da
descentralização do trabalho devido à pandemia
de Covid-19.

Cada vez mais, as empresas estão permitindo o
trabalho remoto, e contar com profissionais em
cargos intermediários com boas competências de
liderança será fundamental para manter as
equipes unidas, incentivando a colaboração e
motivando e inspirando seus colegas de trabalho.



8 APTIDÕES 
PROFISSIONAIS MAIS 

VALORIZADAS 
ATUALMENTE

7. Capacidade de comunicação

Ter boa capacidade de comunicação permite
demonstrar empatia com seus interlocutores,
adaptar-se às circunstâncias e saber transmitir as
suas ideias aos outros de forma simples – algo que
pode ser realmente vantajoso na hora de se
trabalhar em equipe e no ambiente de trabalho.

Carl Zangerl, diretor dos programas de
comunicação e gestão de recursos humanos da
Faculdade de Estudos Profissionais da Northeastern
University, afirma: "ao longo da minha carreira,
observei que, se você tiver excelente capacidade de
comunicação, tem mais opções para ocupar uma
posição de liderança, mesmo sem estar entre as
melhores em termos de qualidades técnicas".



8 APTIDÕES 
PROFISSIONAIS MAIS 

VALORIZADAS 
ATUALMENTE

8. Resiliência

A resiliência, é a capacidade de se adaptar
rapidamente a situações ambíguas e
intercambiáveis. Num ambiente de trabalho como o
atual, onde tudo evolui muito rapidamente, ser
resiliente tornou-se necessário.

Segundo um relatório da McKinsey, saber se
adaptar a novas circunstâncias, ser flexível, lidar
com crises filosóficas e saber se sobrepor a elas
será uma das 5 aptidões profissionais mais
exigidas do mundo do futuro.



Potencializar as aptidões profissionais
inatas e aprimorar as que não se tem
através da formação será crucial para
amplia as suas possibilidades de alcançar
seus objetivos profissionais.

Traremos a seguir, as 7 estratégias para
descobrir sua vocação.



7 ESTRATÉGIAS PARA 
DESCOBRIR A SUA 

VOCAÇÃO

A vocação profissional é ainda o principal critério
utilizado por estudantes na hora de optar por um
curso superior, de acordo com pesquisa da
Companhia de Estágio. Os dados também mostram
que aqueles que escolheram a profissão
baseando-se em gostos pessoais são mais
otimistas em relação ao mercado de trabalho.

A palavra vocação é uma variação do verbo em
latim vocare, cujo o significado é chamar. Se
refere a uma habilidade, aptidão ou pré-disposição
que uma pessoa tem que a leva a um determinado
exercício profissional.



7 ESTRATÉGIAS PARA 
DESCOBRIR A SUA 

VOCAÇÃO

1. Observe suas características pessoais

Segundo o psicólogo Filipe Buranelli, é preciso
escolher baseado não apenas em aptidões, mas
no panorama do mercado.

O jovem precisa entender o trabalho e a
realidade dele, o que pode ser feito
procurando profissionais dentro do mercado de
trabalho.

Outro ponto é que existe uma grande diferença
sobre como é um curso superior de uma
profissão e como ela é exercida na prática, que
por vezes a maioria das pessoas desconhece



7 ESTRATÉGIAS PARA 
DESCOBRIR A SUA 

VOCAÇÃO

2. Saiba o que você não quer

E existem diversos caminhos para chegar até
uma escolha profissional Pode ser que a melhor
opção para ele seja fazer um curso técnico,
dependendo de com que ele quer trabalhar.

Importante ressaltar que as escolhas de
carreira também feitas no momento.
Descobrindo do que gosta, você consegue traçar
um panorama e ter consciência para tomar
decisões.



7 ESTRATÉGIAS PARA 
DESCOBRIR A SUA 

VOCAÇÃO

3. Faça uma escolha consciente

Orientadora vocacional da Colmeia Maria Stella
Leite, acredita que a escolha de uma vocação
profissional deve ser feita conscientemente
sem ser delegada a algum teste ou outra
pessoa.

Podemos dizer que as pessoas têm interesse
em atuar em certas áreas. E a pessoa pode até
não ter habilidade para isso, mas se tiver
interesse, ela vai se dedicar e desenvolver um
talento



7 ESTRATÉGIAS PARA 
DESCOBRIR A SUA 

VOCAÇÃO

4. Busque atividades prazerosas

Maria Stella aponta que não é porque alguém tem
uma determinada habilidade, que a pessoa gosta
disso ou tenha vocação profissional. “Porque ela
não vai se aplicar para se desenvolver.

A coisa mais importante é gostar do que faz
filósofo Santiago Kovadloff defende que a
vocação é algo para qual se tem uma inclinação,
mas não é uma profissão propriamente, e sim
uma atividade.

Por exemplo, escrever, ajudar, lecionar ou
desenhar. E para cada fazer, existem um
conjunto de profissões. É uma boa abordagem
para o assunto”.



7 ESTRATÉGIAS PARA 
DESCOBRIR A SUA 

VOCAÇÃO

5. Conheça a si mesmo e ao mercado 

As escolhas profissionais estão baseadas em um
tripé, segundo a psicóloga: autoconhecimento, o
mundo das profissões e o mundo educacional.

Simone Pita, professora de carreiras da HSM
University diz: “É necessário buscar
o autoconhecimento. Não existe fórmula pronta.
Primeiro, tem que observar suas características
pessoais, gostos e traços de personalidade por
meio de um exercício diário, conciliar os desejos
de carreira com expectativas pessoais é
essencial”.



7 ESTRATÉGIAS PARA 
DESCOBRIR A SUA 

VOCAÇÃO

6. Confira tendências e realidade profissional

É preciso analisar as profissões do futuro, ver se
existe espaço e demanda para esse tipo de
atuação. Porque muitos cargos e posições estão
sendo reinventados e alguns não existirão no
futuro. Se o estudante estiver em dúvida sobre
sua vocação profissional, é interessante falar
com profissionais que atuam na área para
entender melhor.



7 ESTRATÉGIAS PARA 
DESCOBRIR A SUA 

VOCAÇÃO

7. Faça testes e converse sobre o assunto

Entender que podemos descobrir a nossa
vocação muitas vezes conversando com um
amigo ou familiares, se relacionando com
pessoas, falando do que se deseja em uma
carreira porque assim conseguimos pegar dicas
e trocar experiências de forma mais fluida.
Fazer testes para conhecer opções de carreira
é importante para se divertir na busca pela
vocação profissional



Como falamos no slide anterior, fazer testes diversos é
importante pra adquirirmos autoconhecimento e assim analisar e
ter um plano de carreira.

A seguir falaremos sobre um tema que pode nos ajudar a ter
certeza da nossa profissão.



Você já se perguntou

De qual grupo você faz parte 
se das ciências exatas, 
humanas ou biológicas? 

Ou o que isso significa?



EXATAS, HUMANAS OU 
BIOLÓGICAS?

Qual a diferença entre
ciências exatas,
humanas e biológicas?



CIÊNCIAS EXATAS
As ciências exatas têm como principal característica
o raciocínio lógico, e possuem a matemática, a
química e a física como elementos fundamentais.
Essa ciência é uma das mais antigas, sendo usada
desde a antiguidade para resolver problemas e testar
hipóteses.

Entre as principais carreiras relacionadas com as ciências 
exatas podemos citar:

 Engenharias
 Matemática
 Química

 Física
 Arquitetura
 Ciência da 

Computação



CIÊNCIAS HUMANAS
As ciências humanas se referem as áreas de
conhecimento que têm o ser humano e suas relações
como objeto de estudo. Seus elementos
fundamentais são a filosofia (na busca da
compreensão do homem), a beleza (relacionando
arte e cultura), e a comunicação (envolvendo
linguística, política e informação).

Entre as principais carreiras relacionadas com as ciências 
humanas podemos citar:

 Direito
 Pedagogia
 Administração
 Relações Públicas

 Filosofia
 Geografia
 Jornalismo
 Letras



CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
As ciências biológicas são compostas pelos cursos e
profissões que estudam os seres vivos, em escalas
micro e macro, e sua relação com o meio ambiente.
Para isso, essa área utiliza de experimentações e
pesquisas.

Entre as principais carreiras relacionadas com as ciências 
biológicas podemos citar:

 Medicina
 Biomedicina
 Veterinária
 Educação física

 Farmácia
 Bioquímica
 Enfermagem
 Zoologia



Vocês se identificaram com qual ciência?

A seguir, vocês faram um teste para descobrir qual ciência você faz parte
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