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RESUMO 
 
 

Tendo como pressuposto de que a Gestão de Pessoas por Competências deve 
agregar valor econômico para a organização e valor social para os indivíduos, a 
presente pesquisa investiga com os empregados de uma empresa quais os ganhos 
trazidos na sua vida, profissional e pessoal, pelo modelo implementado na  
organização em que trabalham. Para alcançar esse objetivo foi realizado um estudo 
de caso, de caráter qualitativo numa empresa do setor público, que possui há mais 
de cinco anos um sistema de gestão por competências, contemplando todos os 
subsistemas (seleção, treinamento, remuneração, avaliação de desempenho e 
carreira) para 100,0% dos empregados. Num processo de “antes e depois” do 
sistema de gestão por competências, a pesquisa foi realizada por meio de 
questionário e entrevista. Para medir o ganho dos empregados, foram utilizadas as 
categorias e subcategorias de ganho social definidas na tese de doutoramento de 
Amyra Sarsur, 2007. Os resultados dessa pesquisa indicaram que, na percepção do 
empregado, três subcategorias destacaram-se como ganho social: desenvolvimento, 
compreensão conceptual da organização e autodesenvolvimento. A importância da 
pesquisa se faz devido à crescente adoção desse modelo de gestão de pessoas 
pelas empresas brasileiras e a ausência de pesquisas que investigam os ganhos 
dos empregados com a Gestão por Competências.  

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Gestão de Pessoas por Competências; 

Ganhos dos empregados.   
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ABSTRACT 
 
 

Considering that Competency-based Human Resource Management must enhance 
economic value for organizations and social value for people, this present research 
aims to investigate among the staff of a company, which personal and professional 
gains were generated by the model implemented  in the company they work for. To 
succeed in this, a qualitative character case study was taken in a public company 
that has been applying a Competency-based Human Resource Management System 
for five years, including all sub-systems (recruitment/selection, training/development, 
remuneration, performance evaluation and career program) to one hundred percent 
of all employees. In a process of “before and after” the Competency-based Human 
Resource Management System, the research covered which questionnaire and 
interview. To measure the gains obtained by the employees, there were used 
categories and subcategories of social gain, defined by Amyra Sarsur in her PhD 
dissertation, 2007. The results of this research show that, according to the 
employees’ perception, three categories were highlighted as social gain: 
development, conceptual comprehension of the company and self-development. The 
importance of this research is due to the increasing adoption of this human resources 
management model by Brazilian companies and the lack of researches that 
investigate the gains obtained by the employees with the Competency-based Human 
Resource Management. 
 

 
Keywords:  People management; Human Resources Management, Competency-
based Human Resource Management, Gains of employees.   
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I - INTRODUÇÃO 
 

Por acreditar que o progresso humano ocorre, principalmente por meio da 

realização e satisfação no trabalho, nessa dissertação estuda-se os ganhos dos 

trabalhadores com um determinado modelo de gestão de pessoas, que vem sendo 

adotado por empresas de forma crescente no Brasil.  

 

Segundo De Masi (1999), foi a ciência do século XX a que mais contribuiu 

para o progresso humano, pois teria possibilitado o fortalecimento de cada atividade 

cognitiva e operacional a um nível sem precedentes na História, dentro e fora do 

âmbito do trabalho.  Drucker (1997), afirma que na sociedade há o “trabalho do 

conhecimento”, ou seja, atividades que exigem dos profissionais alto nível de 

habilidade cognitiva e experiência. Naturalmente, o progresso desses profissionais, 

“os do conhecimento”, se dá com o aumento da complexidade de suas atividades e 

um sentimento maior na vida de cada indivíduo, conforme afirmação do mesmo 

autor: 

 

Em forte contraste com os trabalhadores de ontem, para os quais um 
emprego era acima de tudo um meio de vida, os trabalhadores do 
conhecimento, em sua maioria, vêem seu trabalho como sentido de 
vida. (DRUCKER, 2002, p.185). 

 

Porém, nem todo trabalho é do conhecimento. Embora o modelo de trabalho 

taylorista – que separa o planejamento da execução – seja considerado hoje 

inadequado, muitas atividades profissionais ainda são baseadas em procedimentos 

previamente definidos.  

 

Dependendo do contexto que cada um esteja inserido, pode-se dizer que há, 

na mesma profissão, trabalhadores de conhecimento e trabalhadores tradicionais. O 

trabalho do conhecimento é caracterizado pela variedade e pela exceção no lugar da 

rotina.  

 

Para ilustrar quais seriam os trabalhadores do conhecimento, apresenta-se a 

classificação de Nonaka e Takeuchi (1997), que demonstram as atividades de 

criação e transformação do conhecimento nas organizações: 
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Quadro 1 – Classificação dos Trabalhadores que Criam Conhecimento 

Criadores de 

conhecimento 

Atividades Exemplos de trabalhadores 

Operadores Acumulam e geram conhecimento tácito; 

habilidades adquiridas com a experiência 

Profissionais da linha de 

frente 

Especialistas Acumulam, geram e atualizam conheci-

mento explícito 

Cientistas, planejadores, 

analistas 

Engenheiros Transformam conhecimento tácito em 

explícito e vice-e-versa 

Gerentes de nível médio 

Gerentes Gerenciam todo o processo de criação de 

conhecimento na empresa 

Gerentes de nível sênior 

Fonte: Nonaka, Takeuchi, 1997, citado em Boff e Abel, 2005, p.75 

 

Conseqüentemente a gestão de pessoas possui um grande desafio ao 

deparar-se com esse novo trabalhador – o do conhecimento.  

 

Wood Jr. (1994), demonstra a tendência ascendente das novas 

características do trabalho; da redução de níveis hierárquicos, descentralização e 

autonomia; e das características da gestão empresarial, onde o foco passa a ser os 

recursos humanos, a gestão da informação, visão comum, identidade e valores 

compartilhados, exigindo maior participação e colaboração dos empregados. 

  

Dutra, Hipólito e Silva (2000), partindo do pressuposto de que a gestão de 

pessoas vem passando por um amplo processo de transformação na medida em 

que os sistemas tradicionalmente utilizados como referencial vêm demonstrando 

fragilidades diante do ambiente turbulento da atualidade, apresentam um modelo 

que promete balizar a gestão de pessoas de forma integrada, estruturado a partir de 

competências.  

 

Tal aplicabilidade foi testada com base em um estudo de caso, ou seja, na 

análise de sua implementação, em uma organização do setor de telecomunicações 

que havia passado por profundas alterações. A eficiência do modelo foi checada a 

partir da percepção dos gerentes da organização estudada. Segundo os autores, 
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esta percepção aponta para o sucesso do referencial enquanto balizador das 

decisões inerentes à gestão de pessoas.  

 

A partir do estudo de caso realizado, o sistema de gestão por competências 

vem despontando como alternativa real aos métodos tradicionais, o que leva a crer 

que tal sistema pode suprir as principais necessidades emergentes da gestão de 

pessoas em um mundo competitivo.  

 

Dutra (2001), defende que o uso do conceito de competência permitiu o 

surgimento de uma gestão de pessoas mais alinhada com as expectativas e as 

necessidades das organizações e das pessoas. Porém, exige da empresa uma 

revisão cultural, pois os modelos tradicionais de gestão pressupõem o conhecimento 

centralizado na organização, uma atitude passiva do empregado e ativa da empresa, 

além de uma ação desarticulada dos subsistemas de RH.  

 

O mesmo autor afirma que os modelos baseados em desenvolvimento mútuo 

rompem com esses pressupostos e exigem das organizações mudanças em 

aspectos comportamentais e na condução de suas políticas de gestão num novo 

pacto (o de desenvolvimento). Em outras palavras, a relação entre empregado e 

empregador só fará sentido e perdurará se houver o desenvolvimento mútuo. A 

agregação de valor deverá existir dos dois lados. 

 

Fleury e Fleury, (2004, p.30) conceituam competências, a partir do autor Le 

Boterf, e afirmam que “as competências devem agregar valor econômico para a 

organização e valor social para o indivíduo”.  

 

No entanto, atualmente percebe-se uma escassez de estudos científicos a 

respeito dos ganhos dos empregados com o modelo de gestão por competências, 

conforme tese de doutoramento de (SARSUR, 2007, p.07). 

 

 “...maior destaque tem sido dado aos ganhos organizacionais, ou 
seja, aos resultados alcançados pelas empresas por meio de seus 
empregados, deixando-se de dar atenção, em proporção equivalente, 
aos ganhos efetivos para o outro lado envolvido nesse processo: os 
trabalhadores.” 
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O foco dessa dissertação é analisar o fenômeno da gestão de pessoas por 

competências que vem sendo adotado por muitas empresas no Brasil, bem como os 

ganhos percebidos pelos trabalhadores nesse contexto.  

 

O estudo de caso, ora proposto, pretende contribuir com os dados já 

pesquisados em empresa de Minas Gerais, em tese de doutorado de Amyra Sarsur 

(2007).  

Nesse trabalho o estudo de caso é feito numa empresa localizada em São 

Paulo. A categoria para medir os ganhos dos empregados foi a mesma utilizada na 

tese de Sarsur.  

 

O objetivo desse trabalho é a compreensão do fenômeno gestão por 

competências, bem como agregar dados científicos para desenvolver formas  de 

gestão de pessoas mais adequadas aos indivíduos. 

 

1. Motivação para a Pesquisa        
 

A motivação por esse estudo deu-se por constatar que, após 15 anos de 

experiência profissional na área de Recursos Humanos em 4 grandes empresas 

multinacionais, o modelo de gestão de pessoas tradicional não é compatível com a 

velocidade das mudanças atuais. A proposta de um novo modelo de gestão de 

pessoas foi à motivação da pesquisa para saber se de fato o mesmo traz maior 

satisfação aos empregados frente às condições vividas nas empresas consideradas 

inovadoras.  

 

2. Tema e Problemática         
 

A percepção dos ganhos vem das políticas de gestão de pessoas praticadas 

na organização.  
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O que se pretende avaliar com essas políticas é a percepção dos 

empregados sobre os ganhos (ou vantagens), que obviamente estão contempladas 

no modelo de gestão de pessoas adotado pelas empresas.  

Pode-se dizer que os itens mais importantes dessas políticas são: 

 

• Treinamento; 

•  Avaliação;  

• Remuneração;  

• Carreira para as pessoas.   

 

Os estudos na área de gestão por competências, de uma forma geral, adotam 

duas vertentes principais: 

 

1ª. vertente: tende a focar sobre as competências organizacionais e a partir 

delas, as competências individuais; 

 

 2ª. vertente:  o interesse centra-se no processo de implantação e 

manutenção das competências.  (SARSUR, 2007, p.13) 

 

Sendo assim, fica uma lacuna nos estudos no que se refere à percepção dos 

empregados que estão sob o efeito do referido sistema. Nessa dissertação, o que se 

quer é saber quais foram os ganhos, trazidos pelo modelo de gestão por 

competências para os empregados. 

 

3. Objetivos          
 

3.1. Objetivo Geral 
 

Investigar quais são os ganhos (ou vantagens) percebidos pelos empregados 

com a Gestão por Competências numa empresa que possua o modelo 

implementado e funcionando por no mínino 3 (três) anos para permitir uma análise 

do “antes e depois” da implementação do sistema. 
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Mesmo sabendo que há diferenças entre a administração pública e a privada, 

o estudo não visa investigar detalhadamente as características desses cenários e 

sim investigar a percepção de ganhos que os empregados possuem sobre o modelo 

de Gestão por Competências adotado. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

a) Pesquisar literatura nacional disponível sobre o assunto gestão por 

competências; 

b) Investigar se a organização construiu o modelo a partir de conhecimento 

próprio ou foi buscar conhecimento externo, como consultorias especializadas no 

assunto; 

c) Verificar se o modelo trouxe maior comprometimento dos líderes no assunto 

gestão de pessoas, por meio de práticas de feedback e outras ações de 

desenvolvimento que levem à evolução dos seus liderados. 

 

4. Questões da Pesquisa 
      

A pesquisa será feita em uma empresa que já tenha implementado a Gestão por 

Competências há mais de 3 (três) anos, com empregados que trabalhem, por no 

mínimo, o mesmo período para que possam comparar e responder questões como:  

 

1) O Modelo de Gestão por Competências adotado pela empresa ofereceu mais 

oportunidades de carreira? 

2) A remuneração por competências fez com que as pessoas mais capacitadas 

ganhassem mais, gerando sentimento de justiça? 

3) A comunicação com os empregados sobre o seu desenvolvimento 

profissional, por ocasião das avaliações de desempenho foi aperfeiçoada 

após a implantação do Modelo? 
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5. Justificativas          
 

O estudo da Gestão por Competências é uma área de investigação de 

extrema importância, pois se nota que as implementações estão ocorrendo em 

muitas empresas no Brasil numa tentativa de disseminar ganhos para a 

organização, especialmente na integração dos subsistemas de RH.  

 

No entanto, percebe-se que no âmbito acadêmico e empresarial levantam-se 

questionamentos sobre a aplicabilidade da Gestão por Competências à realidade 

nacional, mesmo considerada como uma nova tecnologia de gestão e abordagem 

inovadora na gestão de pessoas. 

 

Dessa forma, uma das justificativas para a realização dessa pesquisa é a 

pouca quantidade de pesquisas com a vertente de ganhos para os empregados com 

a Gestão por Competências. Outra justificativa é de que a pesquisa de campo é 

numa empresa pública, caracterizada pela estabilidade de emprego e pouco comum 

de adotar modernas técnicas de gestão. 

 

A Gestão por Competências é uma moderna forma de administração, por isso 

na revisão da literatura feita a respeito, percebe-se a escassez de estudos sobre os 

ganhos (ou vantagens) percebidos para os trabalhadores com a adoção do modelo 

de gestão por competências.  

 

A revisão foi realizada em livros atuais e os existentes em grandes bibliotecas 

(USP, UMESP, FGV). Os artigos, periódicos, teses e dissertações divulgadas foram 

consultados através de sites1. 

 

                                                 
1 Sites consultados:  www.teses.usp.br; www.rae.com.br; www.rausp.usp.br; 

www.periodicos.capes.gov.br;  www2.ebsco.com; http://libdigi.unicamp.br; http://anpad.org.br  
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6. Contribuições Previstas da Pesquisa 
 

Este estudo visa contribuir como mais um estudo de caso sobre os ganhos 

percebidos pelos empregados com o sistema de Gestão por Competências, dessa 

vez, com pesquisa de campo realizada em uma empresa de setor público. 

 

O trabalho tem a responsabilidade de oferecer referências ao mercado, à 

academia, à sociedade, aos profissionais de RH que influenciam na tomada de 

decisão sobre gestão de pessoas e, por último, aos trabalhadores que recebem os 

impactos das novas tecnologias de gestão. 

 

O estudo é importante, também, pois analisa o papel do RH na 

implementação de modelos e políticas de gestão de pessoas e se eles são 

efetivamente bem percebidos pelos empregados. 

 

7. Estruturação da Pesquisa 
 

O estudo está estruturado em 4 capítulos, conforme descritos a seguir: 

 

Primeiramente apresenta-se a Introdução, bem como, a relevância do tema e 

a problemática. Na seqüência os objetivos gerais e os específicos, a justificativa e a 

contribuição prevista dessa pesquisa. 

 

No primeiro capítulo é apresentada a Fundamentação Teórica, bem como os 

conceitos da gestão por competências, dessa forma, construiu-se a base  

necessária ao desenvolvimento do estudo em questão. 

 

O segundo capítulo refere-se aos procedimentos Metodológicos que norteiam 

a pesquisa. Inicia-se expondo a relevância e o uso da metodologia de estudo de 

caso. Em seguida, ressalta-se o um perfil básico da empresa a ser pesquisada, a 

definição do universo, o instrumento da pesquisa, a coleta dos dados e análise dos 

resultados. 
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O terceiro capítulo explica a Definição do Caso: A Empresa Pesquisada. 

 

No quarto capítulo, são demonstrados os Resultados da Pesquisa de Campo, 

com as transcrições das entrevistas e informações dos questionários respondidos 

pelos empregados. 

 

Na seqüência desenvolve-se a Conclusão do Trabalho, bem como as 

recomendações finais relevantes relativas à temática proposta. 

 

Finalizando a dissertação, apresentam-se as Referências. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Esse capítulo faz referências aos principais aspectos teóricos que 

fundamentam a análise do assunto em questão: Gestão de Pessoas por 

competências.  

 

É necessário entender os novos cenários, ambientes e conceitos a respeito 

do assunto para obter-se análises alinhadas. Será feito um resgate histórico 

tomando com base autores que comprovam as mudanças que vêm ocorrendo nas 

organizações públicas ou privadas. 

 

1. Cenário Competitivo: Novas Estratégias 
 

Uma nova relação entre capital e trabalho se impôs quando a Revolução 

Industrial, iniciada na Grã-Bretanha em meados do século XVIII, expandiu-se pelo 

mundo a partir do século XIX.  

 

Ao longo do processo (que de acordo com alguns autores se registra até aos 

nossos dias), a era agrícola foi superada, a máquina foi suplantando o trabalho 

humano. O capitalismo tornou-se o sistema econômico vigente.  

 

Segundo Drucker (1997), isso foi possível devido a uma combinação de 

fatores, como o liberalismo econômico, a acumulação de capital e uma série de 

invenções, tais como o motor a vapor. A competitividade das empresas, bem como a 

produtividade humana, entram em cena como estratégicas organizacionais. 

 

O assunto vantagem competitiva aparece com Porter (1989), que analisa o 

problema da incapacidade das empresas traduzirem suas estratégias em ações 

práticas. Segundo ele, “a vantagem competitiva surge do valor que uma empresa 

consegue criar para seus compradores e que ultrapassa os custos de fabricação 

pela empresa”.  

 



22 
 

Prahalad e Hamel (1995), defendem a perspectiva de que a competitividade 

está relacionada com a capacidade da empresa de reinventar seu setor, ou seja, 

tem condições de criar um novo espaço competitivo em vez de apenas esforçar-se 

por se posicionar melhor no espaço competitivo atual.  

 

Em outras palavras, ela é capaz de transformar-se a si própria e também seu 

setor, estabelecendo uma nova referência para todos os que nele trabalham: 

concorrentes, fornecedores, clientes, etc.  

 

Competências Essenciais e Arena de Oportunidades são conceitos desses 

autores. Para eles, a busca e a internalização das competências essenciais definirão 

as empresas que estarão competindo pela Arena de Oportunidades do futuro. 

 

Especificamente no Brasil, percebe-se na última década uma mudança 

brusca de ambiente para as empresas, ocasionada por dois fatores principais: a 

globalização e a tecnologia. Fatores causados na gestão do presidente Fernando 

Collor de Melo, atingiram grupos sociais, organizações e pessoas nas trocas de 

informações e conhecimento.  

 

No âmbito organizacional, as empresas enfrentaram e enfrentam ameaças 

constantes devido a entrada de novos concorrentes, novos produtos, novas 

tecnologias, regras de importação / exportação, entre outras.  

 

No âmbito dos indivíduos, a concorrência aos postos de trabalho ficou mais 

acirrada, não somente devido aos profissionais vindos de outros países, mas pelas 

novas exigências de conhecimentos que se alteram rapidamente. 

 

Fischer (1998), afirma que a partir de 1995 começou a surgir nova tendência 

nas estratégias adotadas pelas empresas brasileiras, em função do reconhecimento 

da importância que passa a ter o cliente diante de um cenário de hiper-

competitividade. Dentre as políticas e práticas mais adotadas, destacam-se: 

planejamento estratégico, trabalho em equipe, gestão da qualidade total, 

planejamento de materiais, terceirização, programas de qualidade de vida e 
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segurança do trabalho. Por fim, o autor constatou o quanto tais políticas dependem 

do envolvimento e da participação das pessoas nas organizações.  

 

Wood e Picarelli (1999, p.102), apresentam os seguintes fatores como tendência 

registrada nas empresas nos últimos 10 anos: 

 

• Estruturas organizacionais com menor número de níveis hierárquicos e, 

conseqüentemente, maior nível de autonomia e amplitude para indivíduos e 

grupos; 

• Valorização do trabalho em grupo; 

• Aumento da exigência de multiespecialização e visão sistêmica; 

• Aperfeiçoamento contínuo; 

• Pressões por redução de custos de pessoal 

 

Ruas (2005) destaca que especialmente no setor de serviços, atividade 

econômica predominante no contexto atual de negócios, o foco está cada vez mais 

nos resultados.  

 

Nesse contexto, o protagonista do trabalho, além de saber fazer, 
deve apresentar, em muitos casos, a capacidade de identificar e 
selecionar o como fazer a fim de se adaptar à situação específica 
(customizada) que enfrenta. (RUAS, 2005, p.36). 

 

A organização do trabalho, nesse contexto, passa a ter como base as metas, 

responsabilidades e multifuncionalidade, divergindo da organização com base em 

cargos definidos e tarefas prescritas e programadas.  

 

Essas transformações na organização do trabalho acabam necessariamente 

afetando o tipo de pessoal que as empresas desenvolvem e valorizam, objetivando 

adaptar-se aos novos tempos. A teoria administrativa ensina-nos, nesse sentido que 

à medida que as condições mudam, quer seja de uma organização para outra, quer 

seja de um tempo para o outro, as empresas precisam também mudar as formas 

pelas quais administram o seu pessoal.  

 

 

 



24 
 

2. O Conhecimento para a Sustentabilidade da Organização  
 

Ao longo da história, o conhecimento sempre teve papel importante para 

quem o detinha. Nas guerras, nas grandes conquistas e na evolução humana 

percebe-se que o diferencial foi o maior número de informações e de conhecimento 

dos vencedores. 

 

Em 1881, Frederick Winslow Taylor aplicou sistematicamente o conhecimento 

ao trabalho, através do seu estudo, análise e engenharia. A produtividade se 

multiplicou de forma explosiva, aumentando cerca de 50 vezes nos países 

industrializados, sendo a responsável pela elevação do padrão e da qualidade de 

vida neles verificado, conforme descrito por Drucker (1997) 

 

Com o capitalismo, a obsolescência programada dos produtos, bem como a 

velocidade das mudanças nos cenários organizacionais, fez-se necessário maior 

conhecimento sobre as variáveis que podem afetar os resultados das empresas na 

nova economia – a do conhecimento.  

 

Os autores Nonaka e Takeuchi (1997, p.04) afirmam que em épocas de 

incertezas, freqüentemente , as empresas são forçadas a buscar o conhecimento dos 

indivíduos fora da organização, em fornecedores, clientes, distribuidores, órgãos 

governamentais e até em concorrentes.  

 

Nonaka e Takeuchi dizem que o conhecimento acumulado externamente 

deve ser compartilhado de forma ampla dentro da organização e armazenado como 

parte dos conhecimentos da empresa, sendo utilizado pelos envolvidos no 

desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. 

 

Os autores concluem que a criação do conhecimento gerará inovação 

contínua e, naturalmente, trará vantagem competitiva para qualquer organização. 

Porém afirmam que as organizações japonesas têm um estilo que favorece essa 

criação de conhecimento, devido à estrutura hierárquica não ser tão inflexível como 

as organizações de origem ocidental. Desta forma, o conhecimento é compartilhado 

mais rapidamente, conforme visto na figura 1 : 
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           Estilo Japonês                                         Estilo Ocidental 

 
Figura 1 – Comparação entre Criação do Conhecimento Organizacional: Estilo 

Japonês Versus Estilo Ocidental  

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997, p.230 

 

 

O mesmo autor afirma que um dos desafios mais importantes impostos às 

organizações da era do conhecimento é desenvolver práticas sistemáticas para 

administrar a autotransformação, bem como a organização terá que se preparar 

para abandonar o conhecimento que se tornou obsoleto e aprender a criar o novo 

através dos seguintes pontos: 

 

1. Melhoria contínua de todas as atividades; 

2. Desenvolvimento de novas aplicações a partir de seus próprios sucessos; 

3. Inovação contínua como um processo organizado. 

 

Já, Senge (2005), reconhece que muitas organizações sofrem de 

“deficiências de aprendizado”. Argumenta que a organização que aprende tem a 

capacidade de aprendizado gerativo (ou seja, ativo) e de aprendizado adaptativo (ou 

seja, passivo) como as fontes sustentáveis de vantagem competitiva. 
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3. Trabalhador do Conhecimento: Capital Humano e a sua Gestão  
 

Segundo cálculos realizados por Stephen R. Barley, professor de engenharia 

e administração industrial da Stanford University, a proporção de pessoas que 

trabalham com informações (trabalhadores do conhecimento) aumentou. Na figura 2 

pode-se perceber a evolução percentual ao longo dos anos em cada grupo de 

profissionais, na medida que a área demonstrada aumenta ou diminui na passagem 

das décadas: 

 

 

 
Figura 2 – A Ascensão do Trabalhador do Conhecimento  

Fonte: Stephen R. Barley, 1994, apud Stewart, 1998, p.40 

 

Para diferenciar trabalhador tradicional do trabalhador do conhecimento, Boff 

e Abel (2005, p.75), exemplificam por meio de um motorista de caminhão 

(tradicional) que conduz de maneira segura e eficiente os produtos entre a origem e 

o destino, e outro motorista (do conhecimento) que dirige caminhão equipado com 

GPS (Global Positioning System), podendo reprogramar itinerários, fazer pequenas 
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manutenções, interpretar e processar informações em situações específicas para a 

resolução de problemas. 

 

Outro exemplo é citado por Stewart (1998) ao estudar uma montadora: 

 

Os operários das linhas de montagem de automóveis, que antes 
tinham de levantar uma peça e colocá-la no lugar, hoje precisam 
saber operar o robô que a levanta para eles. O componente 
intelectual de seu trabalho, por outro lado aumentou. Eles tentam 
resolver seus problemas e executam uma parte muito maior do 
trabalho gerencial. (STEWART, 1998, p.39). 

 

Drucker (1997) considera conhecimento como recurso do trabalhador. Já 

Nonaka e Takeuchi (1997) tratam conhecimento como produto, ou seja capital para 

a organização. 

 

Stewart, (1998), destaca que o trabalho rotineiro, que exige pouca habilidade, 

mesmo quando feito manualmente, não gera e nem emprega capital humano para a 

organização, pois o principal objetivo do capital humano é a inovação – seja sob a 

forma de novos produtos e serviços ou de melhorias nos processos de negócios.  

 

O capital humano cresce de duas formas: quando a empresa utiliza 
mais o que as pessoas sabem e quando um número maior de 
pessoas sabe mais coisas úteis para a inovação da organização. 
(STEWART, 1998, p.78). 
 

 
O autor Mayo (2003, p.25) define capital humano como sendo as pessoas em 

si, sua capacidade individual e comprometimento, seu conhecimento e sua 

experiência pessoal. Inclui, também, o modo como trabalham em conjunto com os 

relacionamentos internos e externos à organização. 

 

As pessoas emprestam seu capital humano para uma organização 
porque esperam receber algum valor, sob diferentes formas, como 
retorno. Elas se tornam ambas as coisas, um ativo – capaz de gerar 
valor para os outros – e um interessado. (MAYO, 2003, p.17). 
 

A contribuição das pessoas de caráter individual e variável (e sujeita à 

motivação e ao ambiente), não pode ser avaliada segundo os princípios financeiros 

tradicionais.   
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Porém, segundo Mayo (2003, p.02), as empresas hoje se preocupam tanto 

com a guerra dos profissionais talentosos, como com qualquer outra questão 

relacionada aos negócios. E isso acontece porque a avaliação de empresas vem 

mudando progressivamente desde 1990, quando se passou a atribuir um valor muito 

mais alto aos “ativos intangíveis”.   

 

Segundo o mesmo autor, o primeiro relatório no mundo sobre ativos 

intangíveis ou capital intelectual 2 foi produzido em 1995 pela Skandia Assurance, a 

maior empresa de seguros e serviços financeiros da Escandinávia.  

 

Para ilustrar, Mayo (2003), demonstra como a separação dos ativos (tangível 

e intangível) das empresas está sendo feito para que elas possam ter um valor no 

mercado.  Na figura 3 estão demonstrados os capitais que Mayo adaptou, para seu 

livro, segundo as práticas da Skandia Assurance.  

 

 

 

 
Figura 3 – Os Componentes do Valor de Mercado de uma Empresa  

Fonte: Mayo (2003, p.26) 

 

No entanto, os indivíduos variam na sua habilidade de “pensar fora dos 

padrões”, de criar novos conceitos ou de desenvolver novos métodos de trabalho. 

                                                 
2 Mayo categoriza Capital Intelecutal em 2 partes: Capital Humano e Capital Estrutural (capital do cliente + capital 
organizacional). Capital do cliente são os contratos com os clientes, lealdade, satisfação, imagem, marcas, 
canais e redes de distribuição. Capital Organizacional inclui estratégias, sistemas, metodologias, processos 
operacionais e cultura da organização 
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As pessoas verdadeiramente criativas são raras, não se ajustam à burocracia das 

grandes organizações, afirma (MAYO, 2003) 

                                               

 (...) Pessoas inovadoras são conhecidas por:  

 

• Desafiar constantemente os pressupostos seus e dos outros; 

• Olhar os problemas com possibilidades de aprendizagem e de inovação; 

• Compreender e usar com regularidade técnicas básicas para desafiar o status 

quo, tais como brainstorming; 

• Estar sempre curiosa. (MAYO, 2003, p.153) 

 

Pode-se concluir que a capacidade do trabalhador é que faz toda a diferença 

nesse novo cenário, sendo a sua capacitação essencial aos negócios e à si mesmo,  

afirma (MAYO, 2003). 

 

Capacitação é a essência dos ativos pessoais do indivíduo – o seu 
próprio capital humano. Capacitação é aquilo que ele pode alugar ou 
vender para o empregador, ou capitalizar por meio do próprio 
emprego. (MAYO, 2003, p.70) 

 

Segundo Wood e Picarelli (2004), a introdução da gestão das competências 

leva a organização a mudar seu modelo de gestão de pessoas, substituindo o 

conceito de recursos humanos pelo conceito de capital humano.  

 
(..), passa a ser fundamental preparar os profissionais para a 
geração e agregação de valor para os acionistas, para os clientes, 
para os funcionários e para a comunidade. O desenvolvimento e a 
retenção desses profissionais passam a ser uma conseqüência 
natural. (WOOD e PICARELLI, 2004, p.140). 

 
A gestão do capital humano ainda está longe de ser uma prática comum nas 

empresas instaladas no Brasil. No entanto, pode-se afirmar que houve muita 

mudança nas relações de trabalho nos últimos 20 anos. Especialmente nas grandes 

empresas, nota-se que há um novo “acordo” entre empregador e empregado, 

conforme figura 4: 
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Figura 4 – O Novo Acordo entre empregado x Empregador  

Fonte: Milkovich, George T, 2000, p.34 

 

Os empregados estão cada vez mais leais a eles mesmos e comprometidos 

com sua própria carreira, e não com a empresa, conforme afirma Bridges (1995). Os 

empregadores, por sua vez, analisando o “novo acordo” citado por Milkovich (2000), 

oferecem uma oportunidade de contribuição e bom desempenho, mas não uma 

carreira. A permanência na organização fica por conta do empregado, em função da 

sua capacidade de aprendizado e contribuição para os resultados da empresa. 

 

Tradicionalmente as empresas japonesas e alemãs garantem a seus 

funcionários emprego vitalício em troca de contínuo aumento da produtividade, de 

aprendizado, e de relações pacíficas (ou seja, sem greves, com aceitação de 

qualquer tarefa que venha a ser designada pela empresa).  

 

No entanto, mesmo as japonesas Toyota e Nissan (agora do grupo Renault) 

mudaram o conceito de emprego vitalício para emprego à longo prazo, já que as 

expectativas também estão mudando.  

 

No contexto competitivo, uma das necessidades mais importantes das 

organizações que buscam crescimento sustentado na nova economia, é rever sua 

forma de administração.  
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Dutra (2001), também afirma que nos últimos 20 anos houve mudanças no 

cenário e também na forma de gerir pessoas. O autor destaca as principais: 

 

• Alteração no perfil das pessoas exigido pelas empresas. Ao perfil obediente e 

disciplinado prefere-se um perfil autônomo e empreendedor; 

 

• Deslocamento do foco da gestão de pessoas por meio do controle para o foco 

por meio do desenvolvimento; 

 
• Maior participação das pessoas no sucesso do negócio ou da empresa.  

 

O mesmo autor destaca que essas mudanças não foram acompanhadas 

pelos conceitos e ferramentas que apóiam a gestão das pessoas. 

 
As pessoas são depositárias do patrimônio intelectual da empresa, 
bem como da capacidade e da agilidade de respostas da 
organização aos estímulos do ambiente e, ainda, da capacidade de 
visualização e exploração de oportunidades de negócio.(...) No 
entanto, as transformações mencionadas não foram acompanhadas 
pelos conceitos e ferramentas que fundamentam e apóiam a gestão 
de pessoas.  (DUTRA, 2001, p.24). 
 

 
Segundo Fischer, o modelo de gestão de pessoas pode ser definido como:  

 
...a maneira pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e 
orientar o comportamento humano no trabalho. Para isso, a empresa 
se estrutura definindo princípios, estratégias, políticas e processos de 
gestão. Por meio desses mecanismos, implementam diretrizes que 
orientam os estilos de atuação dos gestores e sua relação com 
aqueles que trabalham na empresa.(FISCHER, 2002, p.12) 
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4. Administração de Pessoal x Administração Estratégica de RH 
 

Há diferenças entre a gestão das pessoas sob um modelo tradicional 

(administração de pessoal) e sob um modelo mais inovador (administração 

estratégica de RH).  

 

No modelo tradicional, a posição da área no organograma é em linha 

(departamento), ao passo que na estratégica, a posição é em staff, pois visa 

assessorar no desenvolvimento das pessoas nas organizações.  

 

As plataformas de trabalho também são distintas entre as administrações. No 

modelo tradicional a atuação é mais voltada aos processos legais, tendo vários 

subsistemas como responsabilidade, a saber: relações trabalhistas, folha de 

pagamento, medicina do trabalho, entre outros. 

 

Gestão estratégica de recursos humanos é um conceito ainda recente no 

mundo empresarial brasileiro. Embora tenha surgido nos anos 80, nos Estados 

Unidos, apenas na década seguinte tornou-se popular entre as empresas instaladas 

no Brasil. (WOOD Jr, 1999). 

 

As práticas de gestão de pessoas utilizadas pela maioria das empresas 

brasileiras, até recentemente, tinham como referência o modelo taylorista de 

organização e trabalho, introduzido no Brasil na década de 30. Nos anos 80, a 

preocupação com a qualidade e a produtividade abriu espaço para se pensarem em 

novas formas de organização e gestão do trabalho, buscando-se inspiração e 

experiência dos grupos semi-autônomos europeus e nas práticas bem-sucedidas da 

indústria automobilística japonesa. (DUTRA, 2001). 

 

No modelo estratégico a atuação é forte no desenvolvimento humano e 

organizacional. Na maioria das vezes, a empresa terceiriza os serviços 

administrativos da área, ficando com sua equipe de trabalho nos serviços que geram 
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valor ao negócio como: seleção de pessoal, estudos de Assesment Center 3, planos 

de carreira, treinamento e desenvolvimento, estudos de cultura e clima 

organizacional para que consigam realizar mudanças planejadas e assertivas, 

necessárias ao negócio. 

 

Nos últimos anos as mudanças no enfoque da atuação da área de Recursos 

Humanos tiveram como um dos seus defensores Ulrich (1998) que estabelece as 

ações da área, de forma sintetizada, em quatro atividades:  

 

1. Administração de estratégias,  

2. Administração da infra-estrutura,  

3. Administração da contribuição dos funcionários e  

4. Administração da mudança.  

 

A área de RH passa a assumir um papel importante no desenvolvimento da 

estratégia da organização, na medida em que cuida com mais propriedade de atrair, 

manter e desenvolver as competências necessárias à realização dos objetivos 

organizacionais.  

 

Diferentemente da administração de pessoal, a Administração Estratégica de 

Recursos Humanos (ou de Pessoas) estaria voltada para a integração, o 

comprometimento dos empregados, a flexibilidade, a adaptabilidade e a qualidade. 

Mahoney e Deckop (1994, apud FISCHER, 2002, p.22) estabelecem seis aspectos 

que a diferenciam do departamento pessoal: 

 

• Planejamento da alocação das pessoas no trabalho: uso de técnicas 

que estabeleçam um elo entre a estratégia de negócios da empresa e as 

pessoas. 

• Comunicação com os empregados: adota como focos de atuação a 

comunicação direta e a negociação permanente com os empregados. 

                                                 
3 Assesment Center é um procedimento usado por Recursos Humanos para avaliar o potencial das pessoas, em 
termos de atributos, habilidades e competências individuais, analisando se são compatíveis com as 
necessidades organizacionais. Vide maiores informações em Wood e Picarelli, 1999. 
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• Sentimentos dos funcionários: a gestão deveria concentrar-se na 

satisfação das pessoas e em tudo aquilo que possa interferir na cultura 

organizacional da empresa. 

• Gestão dos empregados: ocorreria por meio dos mecanismos 

tradicionais de recursos humanos, na seleção, no treinamento e na 

compensação dos funcionários. 

• Gestão de custos e benefícios: contemplaria os esforços orientados para 

a redução dos custos com mão-de-obra, tais como redução da 

rotatividade, do absenteísmo e outros fatores que interferem na 

efetividade organizacional. 

• Gestão do desenvolvimento: corresponde à preocupação com a criação 

de competências necessárias para o futuro da empresa. 

 

Marras (2005), em pesquisa de campo realizada em São Paulo com 

empresários, sindicalistas, gestores de RH e trabalhadores de empresas de médio e 

grande porte (mais de 500 empregados), consideradas inovadoras, afirma que há 

mudanças que levam a uma Gestão Estratégica de Recursos Humanos: 

 
A análise dos dados coligidos permitiu atingir conclusões que 
confirmam minhas hipóteses da existência de uma mudança 
significativa na maneira de gerir a força de trabalho a partir da última 
década de 1990, e que deverá ser a base de relacionamento capital-
trabalho nos anos que estão por vir. 
(MARRAS, 2005, p.14).  
 

O mesmo autor afirma que os estímulos motivacionais, no ambiente de 

trabalho, bem como o tratamento da cultura organizacional (cuidar dos valores, 

crenças, etc) qualificam uma área estratégica de RH. Além disso, destaca que os 

trabalhadores das empresas inovadoras pensam, claramente, que a área de RH tem 

que buscar permanentemente saídas negociadas com seus trabalhadores, para que 

consiga credibilidade em sua missão estratégica ao longo dos anos. (MARRAS, 

2005, p.142). 

 

Em outra pesquisa, de 2006, denominada 2ª. Pesquisa de Práticas 

Inovadoras em Gestão de Pessoas, realizada pela PUC-RJ e pela consultoria 
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Milestone, os resultados mostram que as organizações estão posicionando a área 

responsável por gestão de pessoas em níveis mais estratégicos.  

 

A pesquisa foi realizada durante os meses de julho a dezembro de 2006, com 

119 empresas privadas e 40 de esfera pública no Brasil. O posicionamento da área 

de Gestão de Pessoas (ou RH) está no nível gerencial (37%), seguido do nível 

Diretoria (28%) e do nível de departamento (15%) 

 

Outro aspecto que aparece de maneira clara é que a Gestão de Pessoas (ou 

área de Recursos Humanos) teria que se preocupar com o preenchimento de um 

gap de competências: a diferença entre as competências que a organização possui 

e aquelas que precisará ter para implementar a estratégia.  

 

Desta forma, pode-se dizer que o papel da área de RH se torna mais claro – 

elaborar políticas e práticas que possibilitem prospectar e identificar competências 

nos três níveis, com a finalidade de: 

 

• Desenvolver as competências necessárias para a implementação da estratégia;  
 

• Auxiliar no levantamento de novas competências organizacionais e no 

desenvolvimento das existentes e; 
 

• Desenvolver as competências individuais para que as pessoas possam de fato se 

apropriar do seu trabalho e agregar valor a si à organização. 

 

Não se pode esquecer que a gestão das pessoas é de responsabilidade do 

gestor de um processo (Financeiro, Produção, Comercial...) e que geralmente não 

tem conhecimento das técnicas de gestão de pessoas.  

 

Percebe-se em algumas empresas que há uma confusão sobre a 

responsabilidade de gestão das pessoas ser da área de RH ou do gestor direto 

delas. 
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5. A Gestão por Competências 
 

As literaturas lidas a respeito de Gestão por Competências demonstram que as 

empresas brasileiras começaram a desenvolver projetos com o tema Competência, 

há mais de 10 anos, para fazer frente ao cenário onde ocorreu: 

 

• Crescimento do setor de serviços na economia; 

• Ascensão das empresas de conhecimento intensivo como: informática, 

desenvolvimento de software, consultorias, etc; 

• Reestruturação das empresas, com redução dos níveis hierárquicos e 

implementação de estruturas mais flexíveis.  

 

A Gestão por Competências engloba toda a organização, tendo referência 

outros instrumentos de gestão como Planejamento Estratégico, Visão de Futuro da 

organização, sua Missão e seus Valores. É uma visão mais ampla de Gestão das 

Pessoas.  

 

Nessa visão a gestão das pessoas passa a estar inserida no negócio, tendo 

como premissa uma ligação direta entre as competências essenciais para o negócio 

e as competências que deverão ser buscadas ou geradas nos empregados. 

  

Para melhor entendimento do assunto, nesse tópico serão apresentados os 

conceitos encontrados na literatura sobre competências, a identificação, 

classificação e as competências nos subsistemas (em alguns) de RH. 

 

5.1. Conceitos 
 

O assunto entrou em discussão em 1973, com um artigo escrito por 

McClelland, entre os psicólogos e administradores nos Estados Unidos. McClelland 

é o autor da sigla CHA (Conhecimento, Habilidade e Atitude) e define Competência 

como:  

Competência é uma característica subjacente a uma pessoa que 
pode ser relacionada com desempenho superior na realização de 
uma tarefa ou em determinada situação. Diferenciava, assim, 
competência de aptidão, que seria um talento natural da pessoa, 
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podendo ser aprimorado de habilidades, que seriam a demonstração 
de um talento particular na prática, e de conhecimentos, o que a 
pessoa precisa saber para desempenhar uma tarefa. (McCLELLAND, 
1973 apud FLEURY e FLEURY, 2004, p.27) 
 

 

Prahalad e Hamel (1995), deram uma contribuição importantíssima para a 

construção do conceito de competência ao proporem o conceito de core 

competence. O termo competência essencial (core competence) ganhou importância 

no cenário administrativo a partir do artigo “The core competence of the corporation”, 

de Prahalad & Hamel, em 1990. De acordo com os autores, competências 

essenciais são recursos intangíveis que :  a) em relação aos concorrentes são 

difíceis de ser imitados;  b) em relação a mercados e clientes são os recursos 

essenciais para que a empresa possa prover produtos/serviços diferenciados e c) 

em relação ao processo de mudança e evolução da própria empresa são o fator 

fundamental da maior flexibilidade que permite a exploração de diferentes mercados.  

 

As competências essenciais não estão estritamente relacionadas à 

tecnologia: elas podem estar localizadas em qualquer função administrativa. Além 

disso, para desenvolver competência essencial à longo prazo, a companhia 

necessita de um processo sistemático de aprendizagem e inovação organizacional. 

 

Já Wood e Picarelli utilizam o conceito de Scott B. Parry que define 

competência como: 

Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes 
correlacionados, que afeta parte considerável da atividade de 
alguém, que se relaciona com o desempenho, que pode ser medido 
segundo padrões preestabelecidos, e que pode ser melhorado por 
meio de treinamento e desenvolvimento. (WOOD e PICARELLI, 
1999, p.126) 

 

Os autores destacam os três pontos mais importantes no conceito acima: 

1. Competência significa conhecimento aplicado e orientado para melhorar o 

desempenho do indivíduo, do grupo e da organização; 

2. As competências devem ter relação com as atividades principais e não com 

as atividades de suporte ou apoio; 

3. As competências devem ser certificáveis, isto é, medidas segundo certos 

padrões. 
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Outro autor, Gerald E. Ledford Jr (apud FLEURY e FLEURY, 2000) conceitua 

competências como características possíveis de serem verificadas nas pessoas, 

incluindo Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, que viabilizem uma performance 

superior, vinculadas às estratégias e resultados empresariais.  

 

Já Zarifian, (2001), define competência com sendo a inteligência prática das 

situações, que se apóia nos conhecimentos adquiridos e os transforma com tanto 

mais força quanto maior a complexidade das situações.  

 

O autor foca três mutações principais no mundo do trabalho, que justificam a 

emergência do modelo de competência para a gestão das organizações: 

 

1. A noção de incidente, aquilo que ocorre de maneira imprevista, não 

programada; isto implica que a competência não pode estar contida nas pré-

definições da tarefa: a pessoa precisa estar sempre mobilizando recursos para 

resolver as novas situações de trabalho. 

2. Comunicação: comunicar implica compreender o outro e a si mesmo; 

significa entrar em acordo sobre objetivos organizacionais, partilhar normas 

comuns para a sua gestão. 

3. A noção de serviço: de atender a um cliente externo ou interno da 

organização precisa ser central e estar presente em todas as atividades; para 

tanto, a comunicação é fundamental. 

 

Segundo ele, o trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas 

descritivamente ao cargo, mas se torna o prolongamento direto da competência que 

o indivíduo mobiliza em face de uma situação profissional cada vez mais mutável e 

complexa.  

 

Fleury e Fleury (2004, p.30), conceituam competências, a partir do autor Le 

Boterf, e afirmam que “as competências devem agregar valor econômico para a 

organização e valor social para o indivíduo”, conforme demonstrado na figura 5: 

 



39 
 

 
Figura 5 - Competências como Fonte de Valor para o Indivíduo e para a Organização  

Fonte: Fleury e Fleury, 2004. 

 

Dutra (2001), acrescenta ao conceito de Fleury e Fleury uma perspectiva mais 

individualizada, para orientar o desenvolvimento das pessoas, avaliá-las e 

estabelecer recompensas.  

 

Os termos “entrega”, “padrões de complexidade” e “espaço ocupacional” 

fazem parte dessa perspectiva, que levarão, segundo esse autor, a uma melhor 

compreensão da realidade empresarial e a discutir ferramentas de gestão mais 

adequadas.  

 

Para Dutra, a competência de uma pessoa é a sua capacidade de agregar 

valor para o ambiente onde se insere. Essa agregação de valor ou a entrega da 

pessoa para o meio é resultado de como ela percebe as demandas do contexto 

sobre e de como consegue mobilizar seu repertório de conhecimentos, habilidades, 

experiências e compreensão sobre si mesma, para atender ou não a essas 

demandas. 

 

De uma forma resumida, a evolução do conceito de competências ao longo 

do tempo está demonstrada na figura 6: 
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Figura 6 – Evolução do Conceito de Competências  
Fonte: FLEURY, M. T. L ., 2002, p.56 
 

Percebe-se que o conceito de competências vem sendo aprimorado à medida 

que as práticas das organizações, que possuem a gestão por competências, vêm 

sendo desenvolvidas pelas pessoas (empregados e empregadores) num processo 

de evolução mútua, conforme dito por Dutra: 

 

Creio que o conceito de competência, quando compreendido em toda 
a sua extensão e utilizado em conjunto com outros conceitos, permite 
grande avanço na compreensão da gestão de pessoas na empresa 
moderna. (DUTRA, 2004, p.11) 

 

5.2. Identificação e Classificação das Competências  
 

Prahalad e Hamel (1995) diferenciam competências organizacionais e 

competências essenciais.  As competências essenciais seriam aquelas que 

obedecem a três critérios:  
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1. Oferecem reais benefícios aos consumidores,  

2. São difíceis de imitar e  

3. Dão acesso a diferentes mercados.  

 

Os mesmos autores tratam como competências essenciais aquelas que 

levam a empresa à liderança no se setor. Podemos dizer que são as competências 

coletivas e necessárias. 

 

...Competências essenciais são a comunicação, o envolvimento e um 
profundo comprometimento para trabalhar pelas fronteiras 
organizacionais (...) A ligação tangível entre as competências 
essenciais identificadas e os produtos finais são o que chamamos 
produtos centrais – a manifestação física de uma ou mais 
competências. (PRAHALHAD e HAMEL, 1990, apud WOOD Jr e 
PICARELLI FILHO, 2004, p.73).  
 

Fleury e Fleury (2004, p.33) demonstram os níveis de competências 

organizacionais sistematizados por Mills, com adaptações: 
 

Quadro 2 – Níveis de Competências Organizacionais 

 
     Fonte: Fleury e Fleury, 2004, p.34 

 

É fundamental que ocorra o link entre as competências organizacionais e as 

competências individuais, para que isto agregue também valor para o indivíduo. 

 

Vicente Picarelli Filho e Thomaz Wood Jr estudam e trabalham há alguns 

anos com conceito de habilidade e competência nas empresas. Segundo eles, o 
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trabalho de profissionais e executivos é caracterizado pela variedade, abstração, 

incerteza e criatividade. Por isso, denominam como competência a gestão para 

esses trabalhadores, e habilidade para o trabalho operacional, que é mais repetitivo 

e controlado e que não agregam valor. 

 

Esses autores orientam como identificar as competências, que devem ser 

coerentes com os objetivos estratégicos da organização. No quadro 3 estão citados 

os 4 passos: 

 

Quadro 3 – Os Quatro Passos para Identificar Competências 

Passos Atividades 

 

1º. 

 

Levantar informações relacionadas à estratégia da empresa, como: 

visão de futuro, missão e direcionamento estratégico; 

 

2º. 

 

Identificar as competências essenciais da empresa, seguindo os 

conceitos de Prahalad e Hamel; 

 

3º. 

 

Desdobrar as competências essenciais em competências genéricas, 

ou seja, aquelas que serão utilizadas no sistema de remuneração e 

carreira por competências e pelas quais os profissionais (de todos os 

níveis hierárquicos e cargos) serão capacitados e remunerados. 

 

4º. 

 

Realizar o desdobramento final das competências essenciais em 

competências específicas, que serão classificadas em nível 

hierárquico, processo ou cargo. 
   Fonte: Wood e Picarelli (2004, p.74), elaborado pela autora. 

 

 

Segundo os mesmos autores, as competências são classificadas em: 

 

• Competências genéricas: necessárias para todos os profissionais, pois 

conduzem à consecução dos objetivos estratégicos. Wood (1999, p.135) classifica 

em 4 grandes grupos as competências gerenciais: 
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ü Competências de solução de problemas; 

ü Competências de capacitação; 

ü Competências de comunicação 

 

• Competências por espaço ocupacional 4: direcionam os profissionais a 

desenvolverem atividades de mesmo nível de complexidade e responsabilidade; 

 

• Competências Técnicas ou Específicas: refletem a especificidade da função 

ou do processo que o profissional atua. Exemplos: Gestão financeira; Negociação; 

Administração de subcontratados. 

 

• Competências gerenciais: refletem diretamente a estratégia e os objetivos da 

empresa, direcionando os executivos para a gestão eficiente e eficaz dos recursos 

sob sua responsabilidade. 

 

5.3. Competências e a Gestão de Pessoas 
 

Com o uso das competências é possível integrar os subsistemas de 

Recrutamento e Seleção (atrai e filtra), Treinamento e Desenvolvimento (treina e 

desenvolve sabendo para quê), Cargos e Salários (avalia e premia com mais 

justiça), Avaliação de Desempenho (compromete os envolvidos com ações 

planejadas para carreira e sucessão), além de outros subsistemas que podem se 

beneficiar com informações. O que se tem, além de uma maior integração, é um 

alinhamento dos subsistemas para resultados mais eficazes ao negócio. 

  

Nesta dissertação foca-se os subsistemas Cargos e Salários; Carreira e 

Treinamento e Desenvolvimento, por entender-se que os itens citados nas 

Categorias e Subcategorias de Sarsur encontram-se, na maioria das empresas, sob 

responsabilidade desses subsistemas. 

  

 
                                                 
4 Espaço ocupacional  aqui é o agrupamento de cargos de complexidade semelhantes, dentro da mesma estrutura 
organizacional, sob uma única denominação. Tal agrupamento é decorrente da ampliação das atribuições e responsabilidades 
de um profissional.  
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a) Competências no Subsistema de Cargos e Salários (Remuneração) 

 

A remuneração funcional foi desenvolvida para a chamada empresa 

burocrática, organizada segundo os princípios de rigidez de funções; linhas de 

autoridade bem definidas e foco no controle.  

 

No contexto competitivo, o conceito de “incidente ou evento” de Zarifian 

(2001, p.42), definido por esse autor como uma forma de imprevisto, passa a ter um 

lugar importante, pois passa a fazer parte da vida normal de uma organização. “O 

evento significa que a competência profissional não pode mais ficar enclausurada 

em definições prévias de tarefas a executa r num posto de trabalho”.  

 

Destacam-se aqui três críticas comuns ao sistema de remuneração funcional, 

das várias elencadas por Wood e Picarelli (1999, p.85), que são muito prejudiciais 

ao desenvolvimento dos empregados nas organizações:  

 

• Inibe a criatividade e o espírito empreendedor;  

• Não encoraja o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos; 

• Torna as promoções excessivamente importantes. 

 

No sistema de remuneração por competência, a recompensa deixa de ser 

vinculada ao cargo exercido e passa a ser ligada diretamente à pessoa que o 

exerce. A base da remuneração são as competências, segundo as quais os 

empregados serão avaliados e certificados. O fato do cargo não ter tanta 

importância está coerente com a atual organização do trabalho, que num contexto  

competitivo o foco é o resultado e não o processo. 

 

A competência é adquirida pelos empregados com o passar do tempo, na 

medida em que haja necessidade de novas competências e na medida em que os 

mesmos estudam e praticam as competências no ambiente que trabalham.  

 

A evolução salarial ocorre por meio de movimentações horizontais (mesmo 

cargo ou espaço ocupacional) e verticais (mudança para nível hierárquico superior). 

Essa evolução depende dos processos de certificação, que são a comprovação da 
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escolaridade e nível mínimo de proficiência do empregado na referida competência, 

nos padrões de qualidade, produtividade, prazo, etc.  

 

Um conceito importante é o da complexidade, de Dutra, que permite que 

sejam avaliados o nível de entrega e o nível da agregação de valor das pessoas.  

 

Os sistemas tradicionais de cargos e salários não conseguem dar respostas à 

tal situação, pois reconhecem as pessoas apenas pelo que fazem, não pelo que 

entregam. A lógica é a do cargo e estrutura organizacional e não da agregação de 

valor. A agregação de valor é medida pelo cargo e pelo nível hierárquico da pessoa 

dentro da empresa.  

 

Porém, no contexto competitivo, há uma preocupação em traduzir as 

expectativas de entrega desses cargos, levando-se em consideração uma escala 

crescente de complexidade. 

 

Segundo este mesmo autor, as empresas podem ampliar o nível de 

complexidade das atribuições e responsabilidades de um indivíduo sem que seja 

preciso alterar seu cargo ou posição dentro da empresa.  

 

Dutra chama esse processo de “ampliação do espaço ocupacional”, que 

ocorre de acordo com as necessidades da empresa e da competência da pessoa, 

conforme descrito na figura 7: 

 

 
Figura 7 – Espaço Ocupacional na Organização, por Dutra  

Fonte: DUTRA, 2001, p.28 
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As pessoas serão levadas a contextos mais exigentes de desenvolvimento 

humano, que segundo Dutra (2001), somente ocorrerá se a pessoa ampliar sua 

capacidade de entrega. Mas ele também alerta que é preciso estabelecer uma 

ligação direta entre desenvolvimento e remuneração. 

 

A ampliação do espaço ocupacional é uma indicação de 
desenvolvimento da pessoa e da sua maior capacidade de agregar 
valor, devendo, portanto, estar atrelada ao crescimento salarial. 
(DUTRA, 2001, p.28)  

 

Segundo Wood e Picarelli (1999), o sistema de remuneração e carreira por 

competência é fortemente influenciado pelo tipo de estrutura predominante na 

organização. Se a estrutura tiver alto grau de flexibilidade, com características de 

matriz e times de trabalho, o sistema de remuneração tenderá a definir valores 

específicos para cada competência ou conjunto de competências. 

 

Se a estrutura organizacional estiver em transformação e adotar cargos 

amplos, o sistema de remuneração estará estruturado em faixas amplas de salários 

(broadbands). As faixas amplas são definidas com base nas informações de 

mercado para cargos que podem ser agrupados por importância e nível de 

complexidade. 

 

Com base nos valores salariais de mercado para os cargos, são elaboradas 

faixas de remuneração que se relacionam de forma direta com quantidades de 

pontos (resultantes da avaliação de competências). A remuneração do profissional é 

resultado direto de sua avaliação. 

 

A aplicação consistente de um sistema de remuneração e carreira por 

competências gera impactos positivos em comportamentos, que produzem 

resultados e melhoram o desempenho organizacional, segundo Wood e Picarelli 

(1999, p.126). 
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b) Competências no Subsistema de Carreira 

 

Dutra (2001, p.28), define que o desenvolvimento é a capacidade de uma 

pessoa em assumir e executar atribuições e responsabilidades de maior 

complexidade. À medida que o indivíduo corresponde de maneira positiva, receberá 

desafios ainda maiores. E um sistema de desenvolvimento de pessoas está 

atrelado, naturalmente, às carreiras possíveis na organização.  

 

Porém, diferentemente dos antigos planos de carreira, que deixavam claras 

as possibilidades de crescimento profissional, vemos hoje um cenário turbulento nas 

organizações que impossibilita a criação de oportunidades de carreira apenas pela 

empresa. Os trabalhadores também deverão participar desse processo, conforme 

afirma Dutra (2004, p.43):  

 

(..) a carreira profissional deve ser pensada como uma estrada em 
permanente construção. Pessoas e empresas a constroem juntas.(...) 
O número de estradas é o número de pessoas que se desenvolvem 
nessa empresa. 

  
Por outro lado, há no mercado brasileiro profissionais, principalmente os mais 

jovens e talentosos, que não pensam mais em fazer carreira numa empresa. Eles 

cuidam da carreira por si só, imaginando-a como uma sucessão de p rojetos.  

 

Resolver essa equação (necessidade x oferta) talvez seja o maior desafio das 

áreas de recursos humanos atualmente. Torna-se cada vez mais difícil manter 

pessoas qualificadas na organização, especialmente aquelas com conhecimentos 

específicos essenciais aos negócios, sem planos de deixar a empresa.  

 

Dutra diz que seria impossível uma organização que trabalha com centenas, 

milhares de pessoas conciliar as diferentes expectativas de carreira de cada um 

desses indivíduos com as necessidades organizacionais, sem um sistema de 

administração de carreiras que dê suporte para essa gestão. No entanto, alerta: 
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Esse sistema não deve ser entendido como uma moldura na qual as 
pessoas devam obrigatoriamente se encaixar, mas como uma 
estruturação de opções, uma forma de organizar possibilidades como 
suporte para que a pessoa planeje sua carreira na empresa. 
(DUTRA, 2004, p.43). 

 

Essa administração é estratégica para manter pessoas competentes na 

organização, pois há uma resposta positiva do mercado de trabalho, conforme 

afirma Dutra: 

 

A empresa moderna está naturalmente inclinada a estabelecer uma 
prática mais vinculada aos aspectos observados na abordagem por 
competência, assim como as pessoas reagem de forma mais positiva 
a uma abordagem que leva em consideração a sua carreira. 
(DUTRA, 2004, p.62). 
 

Uma das características da Gestão por Competências é permitir que times 

autogerenciáveis que desempenham várias funções, possam trilhar uma única 

carreira, simplificando a administração do sistema. No entanto, sem treinamento e 

desenvolvimento, o sistema deixa de existir, ou seja, a capacitação dos funcionários 

passa a ser elemento essencial da organização do trabalho. 

 

As empresas, na maioria de grande porte, possuem Planos de 

Desenvolvimento Pessoal e até mesmo Individual. Esses planos visam conscientizar 

os indivíduos sobre quais pontos devem melhorar – de forma planejada e 

direcionada, com vistas à melhoria do seu próprio valor e ao crescimento na carreira. 

A técnica mais utilizada para esse processo é denominada como Assesment Center. 

 

c) Competências no Subsistema de Treinamento e Desenvolvimento  

  

Empresas certificadas pelas normas NBR ISO 9000 fornecem uma primeira 

indicação a respeito da formação de competências nas empresas, segundo Fleury e 

Fleury (2004, p.130). No Brasil, o universo das companhias industriais que possuem 

certificação de acordo com as normas ISO 9001 e 9002 é constituído de 

aproximadamente 1.600 companhias.  

 

Em 1999, numa pesquisa feita por Fleury e Fleury, foi possível observar que 

as empresas multinacionais apresentam maiores investimentos em treinamento que 
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as nacionais. A média de horas e de percentual de faturamento investido 

encontrados na referida pesquisa estão descritos no quadro 4: 

 

Quadro 4 – Dados sobre Treinamento em Pesquisa de Fleury e Fleury 

Empresas  Média do % de faturamento 

investido em treinamento 

Média de horas de treinamento 

por empregado por ano 

Nacionais 1,12% 35,49 

Subsidiárias 1,16% 39,73 
   Fonte: Fleury e Fleury, 2004, p.144 

 

Além de mudanças de produtos, inovações tecnológicas, mudanças de 

processo fabril, pode-se afirmar que outra principal fonte das necessidades de 

treinamento e desenvolvimento de pessoal é o processo de gerenciamento de 

desempenho.  Na figura 8, são demonstrados quais são os inputs para o Plano de 

Desenvolvimento Pessoal: 

 

 
Figura 8 – Insumos para um Plano de Desenvolvimento Pessoal  
Fonte: Mayo, 2003, p.136  
 

Segundo Wood e Picarelli (2004, p.206) a avaliação de desempenho não 

deve ser vista como um instrumento isolado de gestão. E sim inserida em um 

contexto de desenvolvimento profissional. A idéia é formalizar um contrato de 
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desenvolvimento entre líder e liderado, onde estejam compreendidos dois tipos de 

metas: 

• As voltadas para resultados: implantar um programa de qualidade; 

• As voltadas para o desenvolvimento profissional e indiretamente para resultados, 

como: adquirir determinada competência gerencial (para implantar processos de 

planejamento mais eficazes). 

 

As necessidades de treinamento surgem da comparação entre os níveis de 

competência que se precisa e o que o empregado possui.  

 

Por meio dos gaps (lacunas, necessidades) pode ser traçado o Plano de 

Treinamento para a empresa, contemplando grupos ou indivíduos. Os instrumentos 

de avaliação e acompanhamento fazem-se necessários para uma melhor qualidade 

no atingimento dos resultados. Um banco de dados para gerenciar as informações 

dos gaps, bem como dos indivíduos, é fundamental no sistema de treinamento e 

desenvolvimento da organização. Vide figura 9: 
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Figura 9 – Modelo de Treinamento de Competências  

Fonte: Trasatti, apud Neri, 2005, p.46  

 

Percebe-se que com o sistema de gestão por competências, as ações de 

treinamento são mais alinhadas às necessidades da organização e o mecanismo de 

avaliação das competências mede com mais precisão a eficácia do treinamento. 

Para ilustrar, cita-se um exemplo de uma determinada competência e as ações de 

treinamento para o  alcance da mesma. 

 

Competência:  Desenvolvimento de pessoas. 

 

Objetivo: Analisar e aprofundar o conhecimento da dinâmica organizacional, 

como suporte à tomada de decisões nos diversos tipos de processos 

das relações interpessoais. 

Público-alvo: Profissionais que estão ingressando na carreira gerencial da empresa.  
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Ações de Treinamento: 

 

1. Programa “Formação de Líderes”, 36 horas, da consultoria Franklin Covey; 

2. Reuniões estruturadas sobre estratégias de contratação, transferências, promoções 

de pessoal com 1 Diretor da empresa; 

3. Dinâmicas de relacionamento interpessoal em pequenos grupos; 

4. Treinamento sobre Motivação e Liderança, 40 horas, da FGV/FEA-USP 

 

À medida que os conhecimentos são adquiridos e a prática aconteça, o indivíduo 

por meio de um sistema de avaliação de competências poderá  aprimorá-las 

gradativamente.  

 

Wood e Picarelli (2004), demonstram que a avaliação de competências é 

baseada em uma escala de níveis de proficiência. Para cada grupo de competências 

pode ser adotada uma única régua de medição. 

 

Segundo os mesmos autores, o nível de multiespecialização ou polivalência 

implica maiores custos (ou investimentos) de treinamento e aumento da folha de 

pagamento. Por outro lado, também significa maior produtividade e possibilidade de 

redução do quadro de funcionários. Porém, espera-se que com o aumento da 

agregação de habilidades dentro da empresa, haja impacto positivo sobre os 

salários individuais.  

 

Ruas (2005, p.50), alerta que a noção de competência não deve ser confundida 

com a de desempenho, que é a quantificação da performance. Segundo o autor, a 

competência pode ser caracterizada como a maneira de atingir o desempenho 

esperado, mas, não se confunde com ele. 
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6. Pesquisas sobre Ganhos (ou não) para os Empregados com a Gestão de 

Pessoas por Competências 

 

A definição de ganhos para os trabalhadores torna-se fundamental nesse 

estudo. Sarsur (2007) realizou um resgate teórico para permitir extrair elementos 

relativos aos ganhos sociais 5, utilizando vários estudiosos6 como referência para os 

conceitos adotados. A autora construiu categorias e subcategorias, descritas no 

quadro 5, que compreendem os aspectos funcional, comportamental e pessoal dos 

empregados. 
 

Quadro 5 – Categorias de Ganhos Sociais dos Trabalhadores com o Sistema 

de Gestão por Competências 

Categorias Subcategorias 

 

 

Funcional 

 

• Carreira 
• Desenvolvimento 
• Remuneração 
• Conhecimento, Capacidade cognitiva 
• Compreensão conceptual da organização 

 
 

 

Comportamental 

• Participação 
• Autodesenvolvimento 
• Comunicação e feedback 
• Realização profissional 

 
 

Pessoal 

• Identidade, significado do trabalho 
• Equilíbrio entre vida pessoal e profissional 
• Interesses sociais, Valores 

    Fonte: Sarsur, 2007, adaptado pela autora 

 

Os resultados do estudo de caso, feito por Sarsur, demonstraram ganhos ao 

trabalhador com o modelo de gestão por competências adotado pela empresa. As 

subcategorias destacadas pelos trabalhadores pesquisados foram: 

 

 

                                                 
5 Ganhos sociais é definido por Sarsur como um conjunto de aspectos que favorecem o desenvolvimento do 
trabalhador como ser humano, em sua dimensão mais ampliada: como pessoa, profissional e cidadão (política e 
socialmente determinado). 
6 Os estudiosos que serviram de fonte para a construção das  Categorias e Subcategorias estão citados no 
capítulo que trata sobre Aspectos Metodológicos.  
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1. Compreensão conceptual da organização; 

2. Autodesenvolvimento; 

3. Interesses sociais, valores 

 

Em outras subcategorias foram percebidos potencial de ganho futuro (ex.: 

carreira, desenvolvimento) e em outras subcategorias não foram percebidos ganhos 

aos trabalhadores com o modelo de gestão por competências. 

 

Para Dutra (2001), os ganhos para as pessoas com o sistema de gestão por 

competências são os descritos no quadro 6: 

 

Quadro 6 – Ganhos com o Modelo de Competências 

 

 

 

Pessoas 

 

• Horizontes profissionais claros com critérios de acessos definidos; 

• Remuneração compatível com a complexidade das atribuições e 

responsabilidades com o mercado; 

• Estímulo ao autodesenvolvimento e à ampliação do espaço e atuação; 

• Condições claras e objetivas para a mobilidade entre as carreiras 

abrangidas pelo modelo. 
   Fonte: Dutra (2001, p.39) 

 

Segundo pesquisas de Dutra, as empresas que conseguiram evoluir na 

gestão de pessoas nos últimos anos trabalharam em 2 frentes simultaneamente  

independentes: de um lado, aprimoraram seus sistemas de gestão de pessoas e, de 

outro, estimularam as pessoas a construírem seus projetos de carreira e 

desenvolvimento profissional. Dutra afirma que as pessoas devem se apropriar dos 

conceitos de competências.  

 
A evolução nessa direção é inexorável. As pessoas, ao 
compreenderem que, ao lidarem com maior complexidade, estão 
desenvolvendo-se para elas, e não somente para a empresa, tendem 
a abraçar o sistema de gestão de pessoas por competências. 
(DUTRA, 2002, p.134). 

 

Segundo Wood e Picarelli (2004, p.80), a gestão por competências é uma 

forma mais avançada de administrar pessoas, tendo em vista a flexibilidade que 

oferece, ao contrário dos sistemas tradicionais que reforçam a manutenção das 

estruturas rígidas na organização.  
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Os autores destacam as seguintes vantagens (para o empregado e empregador): 

 

• Conduz ao melhor entendimento da organização; 

• Viabiliza a disseminação dos conhecimentos relacionados ao negócio e das 

estratégias da empresa; 

• Promove a evolução profissional, a partir da disseminação dos conhecimentos; 

• É um instrumento de comunicação das mensagens-chave relativas a conhecimento, 

habilidades e atitudes esperadas por cada colaborador; 

• Serve como uma valiosa fonte de informação para as necessidades de treinamento e 

desenvolvimento, seleção interna, plano de sucessão; 

• Compromete os líderes na gestão efetiva e no desenvolvimento de sua equipe. 

 

Frente a uma gama de publicações sobre o assunto competências, faz-se 

necessário estudos que apresentam resultados de pesquisas para servir como 

sustentação para as discussões nesta dissertação.  

 

Porém, constatou-se a prevalência de trabalhos que investigam grupos 

gerenciais ou que buscam a relação entre as competências organizacionais e 

individuais. Esta constatação é uma evidência da carência de pesquisas mais 

voltadas aos ganhos para os empregados com a gestão por competências, bem 

como a sua participação na idealização do modelo implementado e nas ações e 

políticas consideradas estratégicas para a empresa. 

 

Há muitas literaturas que apresentam ganhos dos empregados nas 

organizações. Normalmente estão relacionados aos ganhos financeiros 

(remuneração variável, participação nos lucros, bônus, entre outros) e aos ganhos 

psicológicos (sentimento de pertencer a um grupo, status, segurança, 

desenvolvimento).  

 

Nessa dissertação destaca-se um estudo recente (2005-2006), feito pela 

consultoria Towers Perrin, denominado como Global Workforce Study,  que embora 

não tenha caráter acadêmico, a pesquisa foi realizada com rigor científico conforme 

declaração da consultoria internacional, portanto servindo de base para o raciocínio 

de ganho aos empregados à autora dessa dissertação. 
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O Global Workforce Study foi realizado em 16 países, conforme quadro abaixo, 

contando com aproximadamente 85.000 participantes, todos eles empregados em 

organizações de médio e grande porte, em diferentes setores de negócios. 
 

Quadro 7 – Países Participantes do Global Workforce Study, 2006 

Alemanha França Reino Unido Itália Bélgica Holanda 

Espanha Irlanda Canadá EUA México Brasil 

Índia China Coréia Japão   
    Fonte: Towers Perrin, 2006 

 

O referido estudo procurou compreender as percepções e necessidades dos 

empregados no tocante à relação entre empregado e empregador e, especialmente,  

em relação às políticas e práticas de RH adotadas. 

 

Os dados foram coletados durante os meses de julho e agosto de 2005. A 

amostra no Brasil incluiu 1.000 participantes de aproximadamente 500 empresas de 

médio e grande porte. Os dados foram estatisticamente ponderados para garantir 

que a amostra de cada país fosse proporcionalmente ajustada ao tamanho da 

população ativa de cada um dos 16 países. 

 

O estudo identificou, através de análises de correlação estatística, os dez 

fatores que mais impactam a atração, a retenção e o engajamento dos profissionais.  

Os fatores estão organizados em 4 quadrantes que traduzem a estratégia de 

recompensa total: Remuneração, Benefícios, Ambiente de Trabalho e Treinamento e 

Desenvolvimento. 

 

Todos os fatores foram elencados de 1 a 10, em todos os quadrantes, sendo 

1 o mais votado.  Os resultados são apresentados na seguinte ordem: Atração, 

Retenção e Engajamento. 
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Quadro 8 – Fatores mais Importantes para Atrair, Reter e Engajar as Pessoas, 

segundo os Empregados Brasileiros 

Fatores de Em Ordem 

de maior 

votação Atração Retenção Engajamento 

1º. Oportunidades de 
Carreira 

Clareza sobre o que a 
organização espera de mim 
e o que me dá em 
contrapartida 

Aprender e 
desenvolver novos 
conhecimentos 

2º. Aprender e desenvolver 
novos conhecimentos 

Expressar o que penso 
abertamente 

Reputação da 
empresa com boa 
empregadora  

3º. Salário competitivo Benefícios que atendam as 
minhas necessidades 

Liderança preocupada 
com bem-estar dos 
funcionários 

4º. Qualidade de vida Meritocracia/diferenciação 
por desempenho 

Aquisição de novos 
conhecimentos 
durante o último ano 

5º. Trabalho desafiador Reputação da empresa 
com boa empregadora  

Participação nas 
decisões da área 

6º. Reputação da empresa 
com boa empregadora 

Liderança dar acesso a 
oportunidades de 
aprendizagem 

Meritocracia/ 
diferenciação por 
desempenho 

7º. Pacote de benefícios 
competitivo 

Liderança saber o que me 
motiva 

Empresa com foco na 
satisfação do cliente 

8º. Saúde financeira da 
empresa 

Cultura da empresa atraente Autonomia para 
realizar o trabalho 

9º. Responsabilidade social 
da empresa 

Liderança que me inspira 
para o trabalho 

Trabalho em equipe 

10º. Aumentos salariais 
atrelados ao 
desempenho individual 

Aprender e desenvolver 
novos conhecimentos 

Salário competitivo 

   Fonte: Towers Perrin, 2006 

 

Como pode ser observado oportunidades de carreira, treinamento e 

desenvolvimento (destacado em verde) e salário competitivo (destacado em 

vermelho) são os 3 fatores considerados mais importantes para atrair. No entanto, 

ter salário competitivo é o último item considerado importante para o engajamento. 

 

Além de salário e pacote de benefícios competitivos, a satisfação dos 

trabalhadores é impactada pela possibilidade de ter suas contribuições/ 

desempenho individual claramente refletidos nos seus ganhos financeiros 

(destacado em azul).  

 

Segundo a referida pesquisa da Towers Perrin, os trabalhadores querem um 

sistema de gestão de desempenho capaz de identificar os funcionários de alto 
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desempenho e atrelado à remuneração, um sistema que efetivamente reconheça e 

recompense o desempenho diferenciado.  

 

A comunicação clara (o que espera de mim e o que eu ganho como 

contrapartida) passa a ser o fator mais importante, seguido de liberdade para 

expressar opinião e de benefícios mais acertivos, para reter as pessoas.   

 

Pode-se dizer que o desejo da força de trabalho é conhecer claramente as 

regras do trato/acordo implícito de trabalho e, para isso, um sistema de gestão de 

desempenho claro e transparente é essencial. 

 

Qualidade de vida aparece como o quarto fator mais importante para atração. 

A importância deste fator provavelmente é reflexo do aumento do ritmo de trabalho  

nos últimos anos. Isto demonstra, segundo a Towers Perrin, que a  força de trabalho 

brasileira está vivendo num ambiente cujas demandas são mais complexas, a 

jornada de trabalho é mais longa, os chefes mais exigentes.  

 

Uma análise mais detalhada nas respostas dos participantes da pesquisa 

aponta que os comportamentos da liderança influenciam os ganhos dos 

trabalhadores, sendo um importante item a ser desenvolvido nos modelos de gestão 

de pessoas.  

 

Nota-se, por exemplo, que os comportamentos relacionados a uma eficiente 

gestão de desempenho (tais como avaliar o desempenho de maneira justa e 

eficiente, fornecer feedback freqüente e auxiliar os funcionários a entenderem como 

seu desempenho influencia os resultados da empresa) estão entre os cinco piores 

avaliados, conforme demonstração detalhada na figura 10. 

 

Isso demonstra a comprovação de que os gestores de pessoas precisam 

preparar-se melhor para exercer essa importante função, sendo item de importância 

nas atribuições da área de RH, por meio de planos de treinamento e ferramentas 

apropriadas para medir a eficácia dessa gestão. 
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Figura 10 – Comportamento da Liderança no Brasil  

Fonte: Towers Perrin, 2006  

 

Outras pesquisas realizadas a respeito do sistema de gestão por 

competências e seus resultados nas empresas localizadas no Brasil, também faz-se 

mister citar nessa dissertação. 

 

Dutra (2004), e sua equipe em cerca de 75 empresas, nas quais foram 

implementadas sistemas de gestão de pessoas, utilizando os conceitos de 

competência, complexidade e espaço ocupacional, também aponta para resultados 

significativos.  

 

O autor revela que, em algumas empresas, houve implementação para todos 

os empregados. Em outras, apenas para parte dos empregados ou para 

determinado processo de gestão de pessoas. Dutra destaca a importância que a 

concepção do sistema seja coletiva e envolva todos os interessados. 
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Ruas et al. (2005, apud SARSUR, 2007, p.78) resgatam o conceito de 

competência, por meio de análise de 51 artigos científicos publicados na área de 

Administração, entre os anos de 2000 e 2004. O estudo revela uma forte rede de 

instituições nacionais e de pesquisadores locais tratando desse tema e de um 

avanço no recurso às referências bibliográficas de autores brasileiros em relação 

aos estrangeiros. No entanto, o mesmo autor afirma que, apesar das diferentes 

formas de pensar a abordagem competência, os trabalhos mais recentes têm 

convergido em alguns aspectos. 

 

O trabalho de Barbosa (2005, apud SARSUR, 2007, p.84) pesquisando 37 

empresas dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul, encontrou os resultados não muito satisfatórios aos empregados, conforme 

descrito abaixo:  

 

• A abrangência do modelo, na maioria, é apenas para os ocupantes de cargos do 

nível executivo-gerencial. No caso de Minas Gerais, das 13 pesquisadas, apenas em 

3 empresas que implementaram o modelo com representatividade em todos os 

níveis da organização; 

• A presença de consultorias externas introduzindo conceitos, enfraquecendo a 

capacidade da área de RH em gerar sua própria metodologia, dificultando assim o 

entendimento do modelo, em sua complexidade, por parte dos empregados; 

 

Tendo em vista que a tese de doutoramento de Sarsur, que trata do mesmo 

assunto investigado nessa dissertação, traz pesquisa de campo com resultados, faz-

se necessário demonstrar mais informações a respeito dessa pesquisa nesse 

trabalho. 

 

Em sua tese de doutoramento, Sarsur comprova alguns ganhos sociais dos 

trabalhadores com o Sistema de Gestão por Competências (SGC)7 na empresa 

pesquisada, denominada Prímula (nome criado para manter compromisso de sigilo).  

 

A empresa Prímula está localizada no estado de Minas Gerais, atua no 

comércio e o SGC é para todos os empregados.  A empresa passou por um 

                                                 
7  SGC é sigla usada pela autora Sarsur em sua tese de doutoramento. 
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processo de fusão em 2004 com uma empresa que era carioca, mantendo sua 

administração central em Minas Gerais.  

 

Prímula é uma subsidiária de uma empresa européia que também atua no 

comércio atacadista de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). No Brasil, a Prímula  

responde por 23,5% do mercado, sendo uma das principais clientes da Petrobras. O 

faturamento em dezembro de 2005 fechou em aproximadamente R$ 3 milhões (três 

milhões de reais). 

 

O SGC foi inicialmente incorporado pela empresa Prímula em 1996, melhor 

definido em 2001, sendo o desenho do perfil de competências e mapeamento em 

2004, pouco antes da fusão, e só foi retomado em 2004.  

  

A estrutura organizacional é composta por 3.212 empregados ativos, sendo 

59 gerentes e 12 diretores do total. A maioria dos empregados está alocada em 

atividades operacionais, consideradas “pesadas”e de “risco”.  

 

Há uma Diretoria Corporativa de Desenvolvimento Organizacional que 

compreende duas gerências: Gerência de Desenvolvimento e Cultura (GEDEC) e 

Gerência de Remuneração e Pessoal (GEREP). O GEDEC compreende as 

atividades de Recrutamento e Seleção; Treinamento e Desenvolvimento, 

Comunicação Interna. A GEREP compreende as atividades de Planejamento de 

Pessoal, Remuneração e Administração de Pessoal. Há também gestores de RH 

nas duas unidades regionais.  

 

Como a maioria dos trabalhos são atividades operacionais, realizadas por 

empregados do sexo masculino, a escolaridade predominante (59,0%) é de até o 2º. 

Grau completo (ou ensino médio completo). Uma parte menor(26,0%) possui  nível 

superior completo e apenas 1,6% com pós-graduação, incluindo mestrado. 

  

As entrevistas foram realizadas em 2005-2006 e contou com a participação 

de 24 (vinte e quatro); sendo 18 (dezoito) trabalhadores que participaram do 

mapeamento de competências em 2004; 03 (três) profissionais de Recursos 

Humanos e 02 gestores de Recursos Humanos das unidades regionais; e 01 (uma) 
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profissional da consultoria contratada para o processo de implementação  do 

Sistema. 

 

O tempo de empresa dos 18 trabalhadores varia de 06 a 38 anos. A maioria 

deles possui escolaridade superior completa e estão distribuídos nas seguintes 

áreas: 02 na Produção, 03 na Distribuição, 05 no Apoio, 03 na Comercialização e 05 

na área Head Office. A título de ilustração, em 2005 o índice de rotatividade de 

pessoal foi de 0,3%. Em 2006, contabilizou 10,5 horas de treinamento por 

trabalhador. 

 

O conceito de competência adotado baseou-se na percepção da importância 

dos comportamentos dos empregados, sendo considerado o que era necessário e 

esperado do trabalhador para que ele pudesse ter um bom resultado, levando em 

conta seu grau de responsabilidade e suas funções.  

 

Na 1ª. etapa para a definição do sistema foram realizados workshops e 

entrevistas com diretores indicados pelo Presidente. Na 2ª. etapa os diretores 

escolheram profissionais de gestão das unidades para participarem da construção 

do SGC. A gerência do nível intermediário foi envolvida para o diagnóstico das 

competências requeridas em cada nível da empresa, por meio de atividades 

coletivas. 

 

Quando as atividades do SGC foram retomadas, a prioridade foi o 

mapeamento das competências. Segundo Sarsur (2007:139), o propósito de mapear 

competências na Prímula foi calcado na perspectiva de favorecer o crescimento 

pessoal e profissional das pessoas, para que possam desempenhar melhor o seu 

papel na empresa e ser continuamente melhores profissionais. 

 

O método utilizado para a realização dos mapeamentos obedece a diretriz 

360º. graus para  Diretoria; e diretriz de 90º.graus para nível gerencial, coordenação, 

administrativo e técnico.  
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Para cada cargo foi definida uma exigência mínima de competências e a meta a 

ser alcançada. As competências definidas para a empresa Prímula foram8:  

 

1) Gerenciar performance; 

2) Catalisar mudanças; 

3) Integridade; 

4) Desenvolver pessoas; 

5) Autoconfiança; 

6) Influência; 

7) Construção de Relacionamentos; 

8) Visão estratégica; 

9) Liderança de Equipe; 

10) Agilidade; 

11) Empatia; 

12) Integração 

13) Entendimento Organizacional; 

14) Busca de Informação 

15) Orientação para resultado 

16) Disponibilidade 

17) Orientação para o revendedor 

18) Orientação para o cliente – envasado ou granel 

 

No SGC da Prímula são avaliados “o quê” (responsabilidade do cargo, metas-

chave com prazo pré-definido), e “como”(competências). Numa distribuição 

percentual, o “o quê” tem um peso de 70% e o “como” de 30%. Seu objetivo é 

alavancar o desempenho individual e organizacional, explicitar o que se espera dos 

profissionais,  manter um canal aberto de comunicação, identificar e direcionar 

ações para capacitação da equipe frente a necessidades atuais e futuras da 

empresa. 

 

A rotina de administração do SGC é feita com o apoio de uma consultoria 

externa contratada. A mesma encaminha formulário, via internet ou impresso, para 

                                                 
8  Detalhamento sobre cada competência pode ser obtido no Anexo I (i) que consta na tese de doutoramento de 
Sarsur (2007, p.256) 
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os envolvidos (lideranças e equipes) mapearem as competências. Após a reunião de 

feedback, as lideranças cadastram o resultado final e enviam para a consultoria. A 

consultoria processa e gera os relatórios e os envia para a Diretoria de 

Desenvolvimento Organizacional utilizar os resultados (gap) nos planos de 

desenvolvimento individual. 

 

Sobre as ações de Recursos Humanos, segundo os respondentes, não ocorre 

na prática uma vinculação efetiva entre os Objetivos e as Competências individuais 

delineadas. Segundo Sarsur (2007, p.134), muito pouco se observa com relação às 

atividades nos subsistemas de RH, que permanecem, em grande parte, atuando de 

forma tradicional. 

 

A aplicação do SGC previu uma gestão integrada de Recursos Humanos, 

incluindo os subsistemas de recompensa, gestão de desempenho, seleção, 

promoção/realocação, planejamento e sucessão, treinamento e desenvolvimento.  

 

As competências são divididas para o grupo de diretores, gerentes, 

coordenadores, técnicos e administrativos, sendo algumas competências comuns 

para todos os cargos. 

 

O maior “gargalo” identificado, segundo os profissionais de RH, foi a ausência 

de preparação dos gestores para a etapa de mapeamento das competências, o que 

gerou processos de avaliação, escuta e feedback desiguais e que acabaram por não 

permitir o alcance dos resultados, provocando insatisfação dos empregados. 

 

A partir desse cenário, a pesquisadora Sarsur definiu as categorias de ganhos 

sociais, tendo como referência conceitos de vários autores a respeito do tema.  

 

6.1. Categorias, Subcategorias e os Resultados na Tese de Sarsur 
 

As três categorias consideradas como ganhos sociais por Sarsur foram: 

Funcional, Comportamental e Pessoal.  
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Em cada categoria há subcategorias que foram agrupadas por conteúdos 

relevantes citados pelos estudiosos escolhidos por Sarsur. 

 

Quadro 9 – Categoria Funcional 

CATEGORIAS SUBCAT EGORIAS COMPONENTES 

Carreira - Perspectiva de crescimento funcional (carreira 
sem fronteira) sem necessariamente haver 
dependência em um empregador 

Desenvolvimento - Investimento da organização no processo de 
crescimento (formação integral) 

Remuneração - Ganhos em termos de renda e benefícios 
diretos e indiretos, atuais ou potenciais 
- Incrementos da valorização no mercado de 
trabalho 

Conhecimento 

Capacidade cognitiva 

- Busca de soluções criativas e viáveis 
- Capacidade de pensar estrategicamente 
- Capacidade de aplicar e transferir 
conhecimentos 
- Capacidade de tomar decisões 
- Capacidade de adaptação (conhecimento em 
movimento) 

  

FU
N

C
IO

N
A

L 

Compreensão 

conceptual da 

organização 

- Entendimento de sua inserção como parte do 
conjunto da organização 
- Clareza dos propósitos organizacionais e do 
impacto de sua atividade sobre as demais e 
sobre resultados 

 Autores de referência: Bitencourt (2001); Dutra (2001, 2004); Cheetham e Chivers 
(1996, 1998); Fleury e Fleury (2001a); Hypólito (2001); Lê Boterff (1995 a.b., 
2003); McClelland (1973); Parry (1996); Zuniga (1998) 

Fonte: Sarsur (2007, p. 101) 
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Quadro 10 – Categoria Comportamental 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS COMPONENTES 

Participação - Possibilidade de posicionar-se e manifestar 
opiniões e idéias 
- Capacidade integração social e sentimento de 
pertencimento e adesão ao grupo 
- Trabalho em equipe em termos de cooperação 
e compartilhamento 
 

Autodesenvolvimento - Consciência dos aspectos profissionais e 
pessoais a desenvolver num processo de 
crescimento contínuo, tendo em vista 
investimentos direcionados 
- Atenção com o próprio crescimento e 
amadurecimento permanente 

Comunicação e 

feedback 

- Habilidade de ouvir e manifestar-se de maneira 
adequada em prol do próprio desenvolvimento e 
de terceiros com os quais se relaciona 

  

C
O

M
P

O
R

TA
M

E
N

TA
L 

Realização Profissional - Valorização e reconhecimento pessoal e 
profissional 
- Satisfação no trabalho 
- Visão da contribuição do seu trabalho para si 
mesmo, para o grupo, para a organização 
- Status social e orgulho pela repercussão da 
imagem da empresa no mercado, com efeitos 
positivos em auto-estima 
- Segurança quanto às perspectivas de emprego 
na organização e ao mercado global, ambiente 
saudável e condições de trabalho adequadas 
para desenvolvimento das atividades 

 Autores de referência: Barbosa (2005); Bitencourt (2005); Cheetham e Chivers 
(1996, 1998); Dutra (2001, 2004); Fleury e Fleury (2001a); Lê Boterff (2003); Ruas 
(2005); Zuniga (1998) 

Fonte: Sarsur (2007, p. 101) 
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Quadro 11 – Categoria Pessoal 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS COMPONENTES 

Identidade 

Significado do 

Trabalho 

- Capacidade de reflexão e crítica sobre si, os 
outros e as situações compreendendo-se como 
ser social, político, profissional e como sujeito 
- Capacidade de compreender-se como ser 
político e inserido num grupo social ampliado 
- Interação com seu entorno = visão global de si 
mesmo e da atividade/função 
 

Equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional 

- Capacidade de lidar com pressões de tempo e 
qualidade 
- Administração das próprias responsabilidades 
de modo a conciliar interesses pessoais e 
responsabilidades na organização 

  

P
E

S
S

O
A

L 

Interesse social e 

valores 

- Capacidade de julgamento ético e autocrítica 
- Respeito ao outro e ao coletivo 
- Capacidade de relacionamento em distintos 
grupos de maneira saudável e com a perspectiva 
de crescimento próprio e do outro 
- Atenção e cuidado com o outro e com o meio 
ambiente 
- Consciência do seu papel como cidadão 

 Autores de referência:Bitencourt (2005); Cheetham e Chivers (1996, 1998); Eboli 
(2001); Fleury e Fleury (2001a); Lévy -Leboyer (1997); Lê Boterff (2003); Perrenond 
(1999); Sandberg (1994); Zarifian (2001) 

Fonte: Sarsur (2007, p. 101) 

 

Apresenta-se abaixo os resultados obtidos no estudo de caso da empresa 

Prímula a respeito dos ganhos sociais do trabalhador com o SGC, em cada uma das 

subcategorias, considerando as 3 categorias definidas, conforme descrito na tese de 

Sarsur (2007, p. 194). 

  

a) Categoria Funcional 

 

a.1) Carreira 

Conceito adotado por Sarsur: Perspectiva de crescimento funcional 

(carreira sem fronteiras) sem, necessariamente, haver dependência em um 

empregador. O ganho social ocorrerá na medida em que as possibilidades de 

mobilidade se ampliarem e as perspectivas de atuação do trabalhador no 

mercado sejam incrementadas. 
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Resultado do estudo de caso: O Sistema de Gestão por Competências 

(SGC) na empresa pesquisada por Sarsur, chamada Prímula, acena para um 

crescimento da organização e para a abertura de novas oportunidades. 

Segundo a autora, esses fatos “tem servido como estímulo para uma maior 

preocupação com esta subcategoria e sinaliza para sua potencial 

configuração com ganho social.” (SARSUR, 2007, p. 194) 

 

a. 2) Desenvolvimento 

Conceito adotado por Sarsur: Investimento da organização no processo de 

crescimento (formação integral) do trabalhador. O ganho social ocorrerá na 

medida em que a organização tem uma política de treinamento e 

desenvolvimento que favoreça o crescimento do trabalhador, bem como 

acompanhamento de novos conhecimentos e tecnologias do mercado e 

incorporá-las às ações do cotidiano. 

 

Resultado do estudo de caso: Nessa subcategoria a empresa Prímula tem 

estruturado os programas de desenvolvimento apenas para as lideranças, 

não atingindo todos os grupos funcionais. Desta forma, os investimentos 

mostram-se incipientes. Segundo Sarsur, esta subcategoria constitui-se como 

potencial ganho social, porém, não concretizado na prática organizacional. 

 

a. 3) Remuneração 

Conceito adotado por Sarsur: Essa subcategoria é formada por 

rendimentos e benefícios diretos e indiretos. O ganho social refere-se às 

perspectivas de valor financeiro atuais ou potenciais e incremento da 

valorização no mercado de trabalho. 

 

Resultado do estudo de caso: A empresa Prímula não associa 

remuneração ao SGC. A justificativa é porque aguardam um amadurecimento 

dos gestores no processo e pretendem fazê-la no futuro. A empresa mantém 

um plano de carreira e política de remuneração que são criticados por 

estarem defasados e não atenderem ao novo formato da empresa pós-

aquisição e fusão. Sarsur afirma que essa subcategoria foi a que mais 

apresentou divergências de opinião. 
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a. 4) Conhecimento, capacidade cognitiva 

Conceito adotado por Sarsur: É formada por busca de soluções criativas e 

viáveis; capacidade de pensar estrategicamente; capacidade de aplicar e 

transferir conhecimentos; capacidade de tomar decisões; capacidade de 

adaptação (conhecimento em movimento). Esta subcategoria aponta para o 

ganho social para o trabalhador ao abrir a possibilidade de plena utilização 

dos conhecimentos do indivíduo. 

 

Resultado do estudo de caso: Os respondentes demonstraram ter clareza 

quanto ao cenário contemporâneo de transformações permanentes e da 

importância de acompanhar este ritmo de mudanças. O SGC não demonstrou 

ter tido impacto específico sobre esta subcategoria, conforme afirma Sarsur:  

 

Ao mesmo tempo em que se mostra como um ganho social evidente, 
esse saber também demonstra ser condição essencial para o 
trabalhador, portanto, independente da adoção de um sistema de 
gestão por competências pela empresa. (Sarsur, 2007, p.166) 
 
 

a. 5) Compreensão conceptual da organização 

Conceito adotado por Sarsur: É formada pelos componentes: entendimento 

de sua inserção como parte do conjunto da organização; clareza dos 

propósitos organizacionais e do impacto de sua atividade sobre as demais e 

sobre resultados. O ganho social ao trabalhador ocorre ao permitir ampliar a 

compreensão sobre sua relevância enquanto sujeito ativo de um processo 

mais global e não como peça fragmentada, cuja ação é localizada e 

inconseqüente. 

 

Resultado do estudo de caso: O SGC permitiu uma melhor compreensão 

dos processos de trabalho, da integração entre áreas e atividades e entre 

áreas e o cliente externo. Possibilitou, ainda, uma visão mais voltada para o 

negócio e para resultados esperados. O trabalhador passou a se sentir mais 

integrado ao conjunto da organização. 
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b) Categoria Comportamental 

A categoria Comportamental contempla quatro (04) subcategorias citadas 

abaixo juntamente com a análise de ganho social, conforme Sarsur (2007, p. 195). 

 

b.1) Participação 

Conceito adotado por Sarsur: É constituída pela possibilidade de 

posicionar-se com idéias e opiniões; capacidade de integração social e 

sentimento de pertencimento e adesão ao grupo; trabalho em equipe em 

termos de cooperação e compartilhamento. O ganho social ocorre quando o 

trabalhador é envolvido nos processos da organização (exemplo: SGC), o que 

gera um sentimento de pertencimento e aumento de sua integração num 

grupo social. 

 

Resultado do estudo de caso: São apontadas incoerências entre o discurso 

e a prática referentes à participação dos empregados, apesar dos 

documentos e depoimentos dos profissionais de RH destacarem que há 

participação. Os trabalhadores ressentem dos ganhos advindos dessa 

subcategoria. 

 

b. 2) Autodesenvolvimento 

Conceito adotado por Sarsur: Essa subcategoria aponta para ganho social 

para o trabalhador ao co-responsabilizar o indivíduo para a necessidade de 

pensar seu crescimento, suas possibilidades de aprendizagem e perspectivas 

de alcançar novos patamares de conhecimentos e habilidades, sem 

necessariamente acomodar-se à iniciativa do empregador ou de terceiros. 

 

Resultado do estudo de caso: Depois da adoção do SGC, parte significativa 

dos respondentes afirmou ter saído de um estado de estagnação e retomado 

seu processo de aprendizado formal. Sarsur destaca que isso pode ter 

ocorrido também em decorrência ao dinamismo do mercado e aos impactos 

dos processos de aquisição e fusão sofridos pela Prímula. De qualquer modo, 

o ganho social é mais evidenciado e percebido efetivamente pelos 

trabalhadores. 

 



71 
 

b. 3) Comunicação, Feedback 

Conceito adotado por Sarsur: O ganho social para o trabalhador está em 

ampliar o exercício do diálogo aberto, buscando compreender e fazer-se 

entender pelo outro, estabelecendo uma integração que permita o 

crescimento de ambos, sem conflitos ou receio de expor-se. 

 

Resultado do estudo de caso: A introdução do SGC foi a possibilidade de 

abertura dos canais de comunicação e feedback. A subcategoria apresenta-

se como ganho social para os trabalhadores em termos de perspectiva de 

melhorar a escuta, estabelecer o diálogo e compartilhar impressões sobre sua 

atuação e de terceiros. 

 

b. 4) Realização profissional 

Conceito adotado por Sarsur: O ganho social para o trabalhador ocorre na 

medida em que propicia o sentimento de que se é valorizado pelo trabalho 

realizado, se ampliam a satisfação, o orgulho e a sensação de segurança em 

termos de trabalho e renda. E o gestor, segundo Sarsur, tem sempre um peso 

significativo na valorização de uma atividade.  

 

Resultado do estudo de caso: O SGC trouxe mais visibilidade para os 

indivíduos, uma percepção de mais reconhecimento como profissional e 

valorização do conjunto da organização. Segundo Sarsur, o status 

possibilitado pelo SGC também é motivo de orgulho do trabalhador e 

representa possibilidade dele mostrar o quão inovadora é a empresa em que 

trabalha. 

 

c) Categoria Pessoal 

A categoria Pessoal contempla três (03) subcategorias, citadas abaixo 

juntamente com a análise de ganho social, conforme Sarsur (2007, p.196). 

 

c. 1) Identidade e s ignificado do trabalho 

Conceito adotado por Sarsur: É construída pelos componentes: capacidade 

de reflexão e crítica sobre si, sobre os outros e sobre as situações, 

compreendendo-se como ser social, humano e profissional. O ganho social 
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para o trabalhador refere-se a um posicionamento reflexivo para a 

compreensão de si mesmo como ser social e político, não restrito ao espaço 

organizacional. 

 

Resultado do estudo de caso: A adoção do SGC demonstra ser indiferente 

a essa questão.  A relação com o trabalho, seu significado e a possibilidade 

de, por meio dele, compreender-se como ser social e político permanecem 

inalterados. 

 

c. 2) Equilíbrio entre vida pessoal e profissional 

Conceito adotado por Sarsur: Constituída com os componentes: 

capacidade de lidar com pressões de tempo e qualidade; administração das 

próprias responsabilidades de modo a conciliar interesses sociais e 

responsabilidades na organização. O ganho social para o trabalhador estaria 

na necessária harmonia entre vida pessoal e profissional de maneira a 

permitir que o trabalhador mantenha uma vida pessoal, familiar e profissional 

saudável. 

 

Resultado do estudo de caso: Sarsur (2007, p. 196) verificou que houve 

aumento da complexidade do trabalho, ou seja, um aspecto positivo do SGC. 

No entanto, confirmou-se também, uma sobrecarga de trabalho como 

conseqüência da pressão, significando a necessidade de adaptar-se para 

sobreviver no mercado de trabalho, prejudicando o equilíbrio de vida pessoal 

e profissional.  

 

c.3) Interesses sociais, Valores 

Conceito adotado por Sarsur: Essa subcategoria aponta como ganho social 

para o trabalhador a necessidade de um sentido que extrapole as fronteiras 

da organização, como a atenção com questões de âmbito coletivo, 

responsabilidade social, meio ambiente, dentre outras. O ganho ocorre à 

medida que reforça as preocupações com a formação de um cidadão ciente 

de seus limites e possibilidades de inserção comunitária e social. 
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Resultado do estudo de caso: Essa subcategoria aparece de forma 

evidenciada nos depoimentos, demonstrando que a adoção do SGC foi 

relevante nesse aspecto. A implementação do SGC despertou no trabalhador 

a consciência do seu papel como cidadão e atenção com o coletivo, 

especialmente em se tratando da dimensão do respeito ao outro e 

capacidade de relacionamento em grupos diversos, com uma perspectiva de 

crescimento pessoal e de terceiros.  
 

Vale a pena relembrar a afirmação de Drucker (2002, p. 187) quando diz que 

os trabalhadores do conhecimento, em sua maioria, vêem seu trabalho como sentido 

de vida. O autor alerta sobre os interesses sociais, considerados vitais para a 

realização pessoal: 

Dada essa luta competitiva, um número crescente de trabalhadores 
de conhecimento muito bem-sucedidos de ambos os sexos, (...) 
chegam aos 40 e poucos anos, a um “platô”. Eles sabem que 
realizaram tudo o que tinham para realizar. Se o trabalho é tudo o 
que têm, eles terão problemas. Portanto, os trabalhadores do 
conhecimento precisam desenvolver, de preferência enquanto ainda 
estão jovens, uma vida própria comunitária como voluntários na 
comunidade(...). Esse interesse externo lhes dará a oportunidade e 
contribuição para suas realizações pessoais. (DRUCKER, 2002, 
p.187) 
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III – ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Nesse capítulo apresenta-se o método da pesquisa, a amostragem no 

universo definido, as técnicas utilizadas para coleta de dados e, por último, a 

classificação e análise dos dados que foram coletados. Serão demonstradas no 

próximo capítulo as informações detalhadas a respeito da empresa e dos resultados 

da pesquisa de campo. 

 

Além disso, neste capítulo, são tratados os aspectos relativos aos 

procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. 

 

1. Métodos da Pesquisa  
 

Segundo Gil (1991), do ponto de vista da forma de abordagem do problema, 

as pesquisas são classificadas em Quantitativas ou Qualitativas. Como definição 

para pesquisa Qualitativa tem-se:  

 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 
para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 
descritiva. O processo e seu significado são os focos principais da 
abordagem. (GIL, 1991) 

 

Do ponto de vista de objetivos da pesquisa, o autor afirma que as pesquisas 

podem ser classificadas como Exploratória, Descritiva ou Explicativa. Nas pesquisas 

consideradas Exploratórias, que envolvem levantamento bibliográfico, entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e 

análise de exemplos que estimulam a compreensão, os estudos assumem as formas 

de Pesquisa Bibliográfica e Estudos de Caso. 

 

Essa dissertação terá, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a 

Pesquisa Bibliográfica, que é elaborada a partir de material já publicado (livros, 

artigos em periódicos e material disponibilizado na Internet) e será um Estudo de 
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Caso, pois envolve o estudo profundo de um ou poucos objetos, de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

A escolha pelo método Estudo de Caso também está pautada nas 

considerações de Yin (2005, p. 193), que diz: 

 

Alternativamente, um caso importante pode ter sido escolhido 
devido ao desejo de se comparar duas proposições concorrentes; se 
as proposições estiverem no cerne de uma teoria bem conhecida – 
ou refletirem diferenças importantes de acordo com crenças 
populares – provavelmente o Estudo de Caso será significativo.  
 
 

Segundo Yin (2005, p. 20), o Estudo de Caso é uma estratégia de pesquisa 

que foca no entendimento de uma dinâmica dentro de parâmetros próprios. A  

preferência pelo uso do método estudo de caso deve ser dada quando se estuda 

eventos contemporâneos, em situações onde os comportamentos relevantes não 

podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas e 

entrevistas sistemáticas 

 

Yin (2005), caracteriza o Estudo de Caso, principalmente, pela capacidade de 

lidar com uma completa variedade de evidências – documentos, artefatos, 

entrevistas e observações. Essas evidências, de caráter qualitativo (como palavras), 

quantitativo (como números), ou ambos, podem ser usadas para descrever um 

fenômeno, testar ou gerar uma teoria. 

 

A opção pelo estudo de caso respalda-se também pelo fato do autor dizer que 

ele pode ser utilizado para testar hipóteses iniciais ou as relações entre algumas 

variáveis, sem relação direta de causa ou efeito. 

 

Podem-se listar algumas características que o Estudo de Caso possui e por 

isso se faz apropriado para essa pesquisa (identificadas pela autora da pesquisa): 

 

1. Não haverá representatividade numérica; 

2. Não há hipóteses; 

3. O fator humano é considerado, num meio social delimitado; 

4. Há uma visão sistêmica; 
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5. Não há resolução de problemas e nem abordagem de mudança. 

 

Usa-se o método de Estudo de Caso quando se lida com condições de 

contexto, pois acredita-se que elas podem ser pertinentes ao fenômeno estudado. 

“Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” (YIN, 1989, 

p. 23) 

 

Ao comparar o método do Estudo de Caso com outros métodos, Yin (1989) 

afirma que para se definir o método a ser usado é preciso analisar as questões que 

são colocadas pela investigação. De modo específico, este método é adequado para 

responder as questões “como” e “porque”, que são explicativas e tratam de relações 

operacionais que ocorrem ao longo do tempo. 

 

A pesquisa de campo que será apresentada nesse trabalho foi feita numa 

empresa de economia mista, do setor público, que geralmente não adota gestão 

administrativa inovadora. A Gestão por Competências é mais comum ser encontrada 

em empresas privadas. 

  

Nesse sentido, justifica-se a opção pelo Estudo de Caso enquanto modo de 

investigação por reunir informações sobre diferente contexto. 

 

Há também a constatação de que os estudos acadêmicos no tema 

Competências parecem não ter avançado tanto na direção de investigar ganhos dos 

empregados.  

 

No Estudo de Caso há outros aspectos importantes. Um deles é o perfil do 

pesquisador que, segundo Yin (2005, p. 83), precisa ter habilidades necessárias 

para uma boa pesquisa classificada como Estudo de Caso. O pesquisador deve: 

 

ü Fazer boas perguntas e interpretar respostas; 

ü Ser um bom ouvinte e não ser enganado por suas próprias ideologias e 

preconceitos; 
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ü Ser adaptável e flexível, de forma que as situações encontradas sejam 

encaradas como oportunidades e não como ameaças; 

ü Ter uma noção clara das questões que estão sendo estudadas; 

ü Ser imparcial em relação a noções preconcebidas e ser sensível. 

 

O autor chama a atenção de que todos os pesquisadores devem ser honestos 

na hora de avaliar suas próprias capacidades. A autora dessa dissertação, fazendo 

uma auto-análise e também por feedback de outras pessoas, identifica que possui a 

maioria das habilidades descritas. 

 

2. Amostragem 
 

Este trabalho investiga e analisa a percepção de empregados de uma 

organização do setor público, no que tange à adoção do modelo de gestão por 

competências e de possíveis ganhos aos empregados.  

 

O estudo de caso foi feito numa empresa de economia mista, de capital 

público e privado, com cerca de 17 mil empregados. Seu mercado de atuação é o 

planejamento, execução e operação de sistemas de água potável, esgotos e 

efluentes industriais.   

 

Trata-se de um estudo realizado junto a uma organização localizada em São 

Paulo, que adotou o modelo de gestão por competências para 100% de seus 

empregados há mais de 4 anos.  

 

Por solicitação da empresa, num compromisso de ética e sigilo, não foi 

autorizada a divulgação do seu nome, por isso será chamada de “Empresa Alpha”. 

 

Esta organização foi escolhida em função de ter os seguintes requisitos: 

 

1) O sistema já está implantado há mais de 3 anos, permitindo uma análise do 

“antes e depois” por parte dos respondentes; 

2) O modelo foi implantado em todos os subsistemas de RH; 
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3) A abrangência da gestão por competências é para 100% dos empregados. 

 

Atualmente, a Empresa Alpha está organizada em uma Alta Administração, 

composta pela presidência, três diretorias e dezesseis Unidades de Negócio, 

responsáveis pela produção e distribuição de água e coleta de esgoto na região 

metropolitana de São Paulo, no interior e no litoral do estado. Atua em 366 dos 645 

municípios paulistas e atende a uma população de 24 milhões de pessoas. 

 

Em abril de 2008, a empresa contava com 16.834 empregados, sendo a 

distribuição nas quatro carreiras desenhadas pelo Modelo de Competências: 572 

(3,4%) ocupantes de cargos gerenciais, 2.922 (17,6%) ocupantes de cargos 

universitários, 6.901 (41,%) ocupantes de cargos Administrativos/Técnicos e 6.439 

(38,%) ocupantes de cargos operacionais. 

 

O universo da pesquisa será composto de empregados que trabalham na 

empresa há mais de 3 anos, ou seja, que tenham condições de avaliar como era 

antes e como ficou depois do modelo implementado 

 

Com relação as áreas de atuação, os empregados estão distribuídos em 

áreas, ou Macrosistemas organizacionais, conforme a tabela abaixo: 

 

Quadro 12 – Distribuição dos Empregados em Macrosistemas Organizacionais 

Administração 1.540 9% 

Empreendimentos 459 3% 

Financeiro 545 3% 

Gestão 1.362 8% 

Marketing 2.357 14% 

Operação 10.571 63% 

  16.834 100%  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Considerando-se que a maior parte da mão-de-obra da empresa está alocada 

em atividades operacionais, a maioria dos empregados é masculina (81,0%).  O 
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tempo médio de empresa é de 17 anos. Abaixo os percentuais de distribuição de 

pessoas conforme o tempo de casa: 

 

Quadro 13 – Percentuais de Tempo de Empresa 

> 30 anos 1.340 8% 

26 a 30 3.337 20% 

21 a 25 1.230 7% 

16 a 20 2.199 13% 

11 a 15 3.356 20%  

06 a 10 4.548 27%  

até 05 824 5% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Do ponto de vista da faixa etária, a distribuição maior está entre 41 a 55 anos, 

sendo a média de idade de 45 anos. 

 

Quadro 14 – Percentuais por Faixa Etária 

Acima de 55 anos de idade 2.148 13% 

51 a 55 anos de idade 3.344 20%  

46 a 50 3.216 19%  

41 a 45 2.877 17%  

36 a 40 2.571 15% 

31 a 35 1.795 11% 

26 a 30 772 5% 

até 25 anos de idade 111 1% 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A empresa possui 4 níveis para classificar os seus empregados, sendo 

vinculados as carreiras desenhadas como o modelo de gestão por competência. Os 

ocupantes de cargos gerenciais (G), ocupantes de cargos universitários (U), 

ocupantes de cargos Administrativos/Técnicos (AT) e ocupantes de cargos 

operacionais (O) serão retratados numa amostra de 14 pessoas. 
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Foram autorizados 20 respondentes, porém apenas 14 responderam o 

questionário e puderam falar com a pesquisadora por contato telefônico para 

esclarecimentos de algumas respostas do questionário enviado.  

 

Nessa amostragem têm-se, intencionalmente, 2 representantes dos cargos 

Gerencias; 3 dos cargos universitários; 6 representantes dos cargos Administrativos-

Técnicos e 3 ocupantes de cargos operacionais. Todos passaram pelo processo de 

transformação da empresa, onde estava inserida a Gestão por Competências. 

 

Estima-se que, apesar das limitações impostas, a perspectiva de analisar a 

percepção dos empregados sobre os ganhos agregados devido a adoção de um 

modelo de Gestão por Competências, quando há escassez de estudos nesse 

sentido, pode ampliar a compreensão dos sistemas de gestão por competências, em 

última instância, por permitir que se tenha acesso a uma visão diferenciada da 

perspectiva dominante: a da empresa. 
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Quadro 15 – Relação dos Respondentes da pesquisa empresa Alpha 

Respondente 

Tempo de 
Casa 

(anos) Escolaridade Cargo Admissão   Cargo atual 

Respondente -  1 31 Téc.Secretariado Secretária    Secretária (AT) 

Respondente -  2 30 Ensino médio Escriturária  
Desde 
02/1980 Secretária (AT) 

Respondente -  3 21 Nutricionista Nutricionista  
desde 
06/2002 Anal. RH (AT) 

Respondente -  4 16 Administração Auxiliar Adm. 
Desde 
06/2003 Anal. Supriment. (AT) 

Respondente -  5 8 Cursando superior Servente 
Desde 
12/2004 Oper. Sistemas (O) 

Respondente -  6 8 Administração Anal. Folha Pgto 
Desde 
06/2004 Anal. Remuneraç.(AT) 

Respondente -  7 16 Administração Assist.Benefícios  
Desde 
12/2005 Anal. Remuneraç.(AT) 

Respondente -  8 11 Engenharia Engenheiro  
Desde 
12/2004 Ger. Suprimentos(G) 

 
Respondente -  9 18 Engenharia Engenheiro    Eng. Operações (U) 

Respondente -10 16 Administração Escriturário  
Desde 
10/2007 Anal. Financeiro (U) 

Respondente - 11 12 Jornalismo Anal. Comunicação   Anal. Comunicação (U) 

Respondente - 12 16 Economia Anal. Financeiro  
Desde 
06/2004 Ger. Financeiro (G) 

 
Respondente - 13 4,9 Ensino médio Motorista    Motorista (O) 

Respondente - 14 4,9 Técnico Proc. Dados  Servente  
Desde 
10/2007 Oper. Sistemas (O) 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Obs.: Por uma solicitação da empresa em manter sigilo, compromisso assumido pela 

pesquisadora, não serão divulgados os nomes dos respondentes da pesquisa, fornecendo-

se apenas alguns dados que identificam o perfil do empregado e possíveis ganhos com o 

passar dos anos, como a evolução na estrutura de cargos. 

  

Segundo a definição de Barros e Lehfeld (1990, p. 61), trata-se de uma 

amostragem não-probabilística, intencional ou de seleção racional.  

 

A amostra intencional não é representativa do universo e, portanto, é 
impossível a generalização dos resultados da pesquisa à população. 
Os resultados têm validade para aquele grupo específico. 

 

3. Técnicas para Coleta dos Dados 
 

Segundo Yin (2005, p.109) “as evidências para um estudo de caso podem vir 

de seis fontes distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação 
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direta, observação participante e artefatos físicos.” Ainda segundo o autor, todas as 

seis fontes possuem pontos fortes e pontos fracos.  

 

A coleta de evidências, segundo Yin (2005, p. 194), num estudo de caso 

completo deve demonstrar que o pesquisador despendeu esforços exaustivos ao 

coletar as evidências relevantes, porém, “a documentação dessas evidências não 

precisa ser incluída no texto do caso, o que o obscureceria seu conteúdo. Para isso, 

basta utilizar nota de rodapé, apêndices e assim por diante.” As evidências devem 

ser apresentadas de forma neutra, tanto com dados de sustentação quanto com 

dados de contestação. Dessa forma, o leitor deve ser capaz de concluir de forma 

independente se uma determinada interpretação é válida. 

 

Nessa pesquisa, a coleta de dados foi feita por observação, que é uma das 

técnicas de coleta de dados imprescindíveis em toda pesquisa científica.  

 

Outra técnica utilizada foi a investigação em documentos a respeito do 

modelo. Foram considerados os documentos internos da empresa pesquisada 

como: Intranet corporativa, manual de RH e manual de avaliação por competências 

onde citam o modelo/sistema de gestão de competências e como ele funciona. 

 

A entrevista e questionário também foram utilizados como coleta de dados. 

Nos questionários (vide Apêndices B e C) foram criadas questões que 

contemplassem as Categorias e Subcategorias definidas por Sarsur, que servirão 

como parâmetro para categorização dos dados coletados. 

 

Em primeiro lugar foram entrevistados os idealizadores do modelo 

implementado. Uma pessoa representante da área de RH e Qualidade foi 

entrevistada, mediante entrevista semi-estruturada (vide Apêndice B), na qual foi 

transmitido a pesquisadora o histórico da implementação do sistema de 

competências e demais informações para a coleta de dados. 

 

O contato com os empregados, após muitas tentativas, ficou determinado que 

seria por intermédio dessa representante de RH e Qualidade. Destaca-se que não 



83 
 

foi uma etapa de rápida definição, pelo contrário, muitas foram as dificuldades 

encontradas pela autora no sentido de ter acesso direto às pessoas. 

 

Em segundo lugar, foi entrevistado pelo mesmo roteiro (Apêndice B) o 

gerente do projeto que conduziu, pela consultoria contratada, a modelagem e a 

implantação da Gestão por Competências na empresa, contemplando todos os 

empregados e os subsistemas de RH. 

 

Em terceiro, e último, lugar foram pesquisados os empregados. Eles 

responderam a um questionário9 estruturado (Apêndice C), enviado por e-mail e 

respondido diretamente ao e-mail da autora, tomando-se alguns cuidados, como diz 

Barros e Lehfeld: 

É aconselhável que o questionário não exija muito mais de 15 a 20 
minutos para ser respondido. Um questionário muito extenso é 
desmotivador e pode condicionar respostas muito rápidas e 
superficiais do informante.(...) a carta explicativa deverá motivar o 
informante a expressar-se com clareza e profundidade, 
demonstrando a importância da colaboração do pesquisado. A carta 
deve trazer em si um apelo ao leitor. Ela deve ser breve, porém 
conter todas as instruções necessárias para o preenchimento do 
questionário, garantindo o anonimato. (BARROS E LEHFELD, 1990, 
p. 73) 
 

O questionário dos empregados foi composto por questões destinadas aos 

indivíduos, em quatro blocos: 

 

1. Informações gerais sobre o respondente; 

2. Dados referentes ao mapeamento de gestão por competências, incluindo o 

histórico e sua participação; 

3. A compreensão sobre o sistema de gestão por competências aplicado na 

empresa; 

4. A percepção sobre a utilização dele em prol e um ganho ao empregado, 

tomando-se como referência as categorias e subcategorias criadas por Sarsur 

em sua tese de doutorado. 

Para dirimir algumas dúvidas, também foram feitos alguns contatos 

telefônicos com os respondentes.  

                                                 
9 A empresa não autorizou entrevista pessoal, apenas contatos telefônicos, após envio de questionário. 
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As entrevistas foram realizadas em maio de 2008, em função da 

disponibilidade dos entrevistados. As entrevistas junto aos idealizadores demoraram 

em média 2 horas, sendo mais de uma vez a entrevista com a representante de RH 

e Qualidade. A entrevista com o consultor foi gravada e depois transcritos trechos 

para facilitar a análise e garantir a fidelidade. 

 

A entrevista com a consultoria contratada teve como objetivo complementar 

informações por meio da experiência e percepção de profissional especializado em 

gestão por competências, em função do permanente contato com o mercado de 

trabalho e demandas das organizações para a adoção do sistema. 

 

4. Classificação e Análise dos Dados 
 

De posse dos dados coletados, a pesquisa passa por nova fase, que é a de 

classificar e codificar as observações feitas e os dados obtidos. Porém, esse 

processo subentende a construção anterior das categorias analíticas dos estudos, 

para que sirvam de referência na análise de dados, antes coleta de dados.  

 

Os dados também podem ser tratados de forma não estatística, por 
exemplo, codificando-os, apresentando-os de forma mais 
estruturada e analisando-os Existem outros métodos, Em verdade 
eles são muito variados e escolher o apropriado é tarefa do 
pesquisador. (VERGARA, 2007, pág. 59) 

 

 

As categorias e subcategorias utilizadas na tese de Sarsur foram também as 

utilizadas nesse estudo. No momento de classificar os dados, o importante é dividir 

os dados à base do conjunto de categorias estabelecidas, conforme afirma Barros e 

Lehfeld (1990, p. 90), “esta ação facilitará a representação estatística dos dados e 

sua interpretação.”  

 

Minayo (2001) afirma que trabalhar com categorias significa estabelecer 

agrupamentos de idéias ou expressões em torno de determinado conceito. As 
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categorias podem ser estabelecidas antes da pesquisa de campo ou a partir da 

coleta de dados. 

 

Na tese de doutoramento de Sarsur (2007) são utilizadas três categorias: 

Funcional, Comportamental e Pessoal. Para dar suporte técnico às categorias e 

subcategorias criadas, a autora realizou um resgate teórico, em autores nacionais e 

estrangeiros, para identificação de componentes na definição de ganhos sociais 

para os trabalhadores. 

 

A decisão de aplicar o mesmo modelo de categorização de Sarsur deve-se a 

constatação de que as categorias e subcategorias se aplicam para a realidade que 

foram adotadas no estudo de caso da empresa Alpha.  

 

No entanto, não se descarta a possibilidade de que em outras pesquisas 

sobre o mesmo assunto ou tema o pesquisador venha a questionar a eficácia do 

modelo para a realidade pesquisada.  

  

Essas categorias de análise, para aferição de possíveis ganhos sociais dos 

trabalhadores atuantes em organizações que adotam o sistema de gestão por 

competências, foram apresentadas em artigo no I Encontro de Gestão de Pessoas e 

Relações de Trabalho, ocorrido em Natal/RN, de 13 a 15 de junho de 2007 e estão 

detalhadas no quadro 16. 
 

 Para facilitar a classificação dos dados a serem coletados estabeleceu-se as 

vinculações das perguntas e/ou afirmativas do questionário dirigido aos empregados 

com as categorias e subcategorias definidas na tese de Sarsur para medir os 

ganhos percebidos pelos empregados, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 16 – Vinculações das Categorias e Subcategorias 

CATEGORIA 
SUBCATEGORIA COMPONENTE 

PERGUNTAS DO 
QUESTIONÁRIO 

Carreira  Perspectiva de carreira sem depender de um  empregador necessariamente 2 3.6 3.11 

Desenvolvimento Investimento da organização no processo de crescimento 3.7 3.10   

Remuneração 
Ganhos em termos de renda e benefícios; incremento da valorização no mercado 
de trabalho 3.9 3.11   

Conhecimento, 
Capacidade cognitiva  

Capacidade de pensar estrategicamente; de transferir conhecimentos; tomar 
decisões; buscar soluções criativas e viáveis 3.5     

FU
N

CI
O

N
AL

 

Compreensão 
conceptual da 
organização 

Entendimento de sua inserção como parte da organização; clareza dos 
propósitos organizacionais e do impacto de sua atividade sobre resultados 3.1 3.2 3.4 

Participação 

Possibilidade de opinar, sentimento de pertencimento ao grupo; trabalho em 
equipe e compartilhamento 

1 3.3 4 

Autodesenvolvimento 
Consciência dos aspectos profissionais e pessoais a desenvolver; atenção com o 
próprio amadurecimento permanente 3.15     

Comunicação e 
Feedback Habilidade de ouvir e manifestar-se a respeito do próprio desenvolvimento 3.1 3.2 3.10 

CO
M

PO
RT

AM
EN

TA
L 

Realização Profissional 

Valorização e reconhecimento pessoal; satisfação no trabalho; status 

3.12     

Identidade, significado 
do trabalho 

Capacidade de reflexão e crítica sobre si e compreensão  
3.8     

Equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional Conciliar interesses pessoais e responsabilidades na organização 3.13     PE

SS
O

AL
 

Interesse social e 
valores 

Atenção e cuidado com o outro e com o meio ambiente ; consciência do seu 
papel como cidadão 3.14     

   Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

As perguntas 5, 6, 7 e 8 do questionário estão relacionadas a outros aspectos 

que serão descritos no capítulo correspondente a análise dos resultados da 

pesquisa de campo. 

 

A análise também contempla as informações adicionais relatadas ao telefone. 
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IV – DEFINIÇÃO DO CASO: A EMPRESA PESQUISADA 
 

Nesse capítulo são demonstradas informações coletadas da empresa, seu 

negócio, cenário na época da implantação de Gestão por Competências, modelo 

adotado e suas interfaces em todos os subsistemas de RH. 

 

Esses dados foram coletados por meio de documentos escritos a respeito da 

empresa e do modelo de gestão por competências, entregues pela representante de 

RH e Qualidade da Empresa Alpha e pelo consultor externo. Algumas informações 

foram extraídas das gravações feitas nas entrevistas feitas com os idealizadores do 

modelo (Consultoria externa e RH-Qualidade).  

 

1. O Negócio e o Cenário da Empresa Alpha na Época da Implantação  
 

No setor público brasileiro, os anos 1990 representaram um período 

especialmente conturbado pelas exigências de modernização, pelos impactos 

trazidos por medidas como reforma administrativa, programa nacional de 

desestatização, estabilização da moeda e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

A sociedade passou a exigir uma administração pública mais eficaz, moderna 

e transparente, rejeitando o serviço do passado, tipicamente burocrático e deficiente, 

pressionando por atendimento de qualidade, rápido e de custo baixo. Em suma, o 

cidadão-consumidor quer o melhor retorno possível para seu dinheiro recolhido na 

forma de impostos, taxas e tarifas de serviços públicos.  

 

Na época da implantação da Gestão por Competências o cenário era de 

pressão para uma transformação empresarial interna. A Empresa Alpha corria 

grande risco de privatização, devendo comprovar ser uma empresa rentável e bem 

reconhecida pela boa prestação de serviços.  

 

Até o início dos anos 1990, a Empresa Alpha era gerida de maneira 

excessivamente centralizada e burocrática, com decisões lentas e nem sempre 
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sustentadas por critérios técnicos. Predominavam os objetivos políticos, deixando-se 

em plano secundário os critérios mercadológicos, financeiros e administrativos.  

 

Em 1995 iniciou-se o processo de profissionalização gerencial da Empresa 

Alpha, adotado com o estabelecimento de metas de expansão dos serviços. 

 

Sob novo comando, a Empresa Alpha foi reorganizada para recuperar a 

saúde financeira, a imagem no mercado e o ânimo dos seus empregados. Os novos 

gestores, selecionados pela experiência na iniciativa privada, equacionaram os 

problemas e guiaram a empresa para o estágio que ela encontra-se atualmente. Um 

novo desenho organizacional foi implantado, seguindo três princípios: simplificação, 

descentralização e desconcentração.  

 

Os responsáveis pelas Unidades de Negócio passaram a gerir receitas, 

despesas e investimentos como sendo empreendedores do seu próprio negócio.  

 

Nos últimos anos, com a evidência de que são as pessoas o fator de 

vantagem competitiva sustentável mais importante , levaram os próprios sistemas de 

gestão de recursos humanos a se transformar para atender um novo perfil.  

 

O novo modo de trabalho da Empresa Alpha passou a exigir profissionais 

mais autônomos e empreendedores, mas ao mesmo tempo alinhados as estratégias 

e objetivos do negócio. Com isso, exige-se que a gestão das pessoas deve dar 

vazão ao talento humano, buscando uma administração com as pessoas em lugar 

da antiga administração das pessoas.  

 

Pressionada pelas exigências externas, a Empresa Alpha adotou a Gestão de 

Pessoas por Competências. A implantação do modelo é fruto de uma seqüência de 

transformações que teve origem em meados da década de 1990. 

 

O novo modelo de gestão de RH por Competências encontra-se num sistema 

integrando Acionistas, Clientes e Desenvolvimento Humano, conforme figura a 

seguir: 
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Figura 11 – Sucessão e Carreira 

Fonte: Empresa Alpha 

A Gestão de RH por Competências, tendo impacto nos principais subsistemas  

(Treinamento, Remuneração, Avaliação e Seleção) demonstram a Sucessão e 

Carreira como base das atividades da área de RH. 

 

2. O Papel da Área de RH da Empresa Alpha 
 

Desde 1996, foi instituída uma Política Institucional de Gestão de Pessoas na 

Empresa Alpha, integrada aos objetivos empresariais, criando condições para: 

 

• O comprometimento das lideranças na gestão de recursos humanos; 

• A incorporação de valores e cultura existentes nas atividades-fim da empresa. 

• A transparência, a flexibilidade, a abertura e a inovação da gestão de pessoas 

e do relacionamento com entidades representativas. 

 

O caminho da Gestão por Competências na Empresa Alpha foi aberto em 

1998, com o início do desenvolvimento de um plano de cargos e salários, pois sabe-

se que os processos de recursos humanos dependem das informações contidas no 

cargo.  
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Com as premissas definidas na Política Institucional de Gestão de Pessoas, a 

função de recursos humanos na Empresa Alpha teve suas atividades estratégicas 

definidas como: 

 

1) Institucional – voltada para a manutenção da identidade organizacional; 

2) Normativa – dedicada à aplicação de procedimentos básicos de RH comuns 

em toda empresa; 

3) Controle – com a responsabilidade da consolidação e do tratamento das 

informações e dados de desempenho da gestão de RH; 

4) Assessoria – sendo orientadora de desenvolvimento das Competências 

Essenciais ao negócio, estimulando as ações internas. 

A partir dessas definições, a área de RH e Qualidade, com cerca de 500 

empregados, passou a introduzir práticas inovadoras de gestão que integram e 

viabilizam o comprometimento dos empregados. Dentre essas práticas, a Gestão por 

Competências foi identificada como imprescindível para, no cenário de rápidas 

transformações, a empresa ser mais competitiva.  

 

A área de RH e Qualidade assumiu a incumbência estratégica de identificar e 

desenvolver os talentos humanos e realimentar a competência da empresa. A 

premissa era: o domínio de determinadas competências é o que faz com que os 

profissionais e organizações se diferenciem, se sustentem e tenham vantagem 

competitiva no mercado 

 

Dessa forma, o RH da Empresa Alpha veio desenvolvendo sua atuação cada 

vez mais estratégica e de contribuição para a melhoria constante de resultados da 

organização.  
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3. Gestão de Pessoas por Competências – Modelo da Empresa Alpha 
 

A consultoria contratada, inicialmente para fazer um novo plano de cargos e 

salários, recebeu encomenda de substituir o “sistema de maturidade”, adotado há 

muitos anos na Empresa Alpha para evolução de carreira e de salário.  

 

Esse sistema de maturidade tomava a experiência, a formação acadêmica e o 

tempo de cargo como fatores de ascensão na carreira. Nesse modelo, o 

aperfeiçoamento profissional nem sempre tinha correlação com a prática no trabalho 

e os resultados exigidos pela organização. O gestor não influenciava no processo e 

nem podia compensar os subordinados de maior competência.  

 

No sistema de maturidade o profissional crescia se fizesse cursos de 

aperfeiçoamento (pós-graduação, MBA, entre outros). A empresa pagava todos os 

cursos e remunerava por isso na estrutura salarial existente. O critério para evolução 

salarial não levava em consideração o desempenho individual e a contribuição das 

pessoas para o resultado e o negócio da empresa. Com isso, gerava reclamações e 

sentimento de injustiça, como descrito pelo respondente: “Crescia o empregado que 

ficava só estudando. A empresa jogava dinheiro pela janela. Tinha gente que nem 

freqüentava as aulas, só queria saber do diploma. E as pessoas que ficavam 

trabalhando ficavam desmotivadas com isso. Havia também casos de pessoas que 

faziam cursos não relacionados e, por isso, não sentiam que estavam desenvolvidas 

nas profissões.” 

 

Em 1998 houve concorrência pública e a consultoria contratada iniciou 6 

projetos, entre eles havia o Plano de Carreira e Sucessão, pois muita gente estava 

se aposentando e não tinha sucessores; Treinamento e Desenvolvimento, que deu 

origem a Universidade corporati va; e o Plano de Cargos e Salários, contemplando 

pesquisa salarial em 94 empresas públicas e privadas. 

 

Segue esquema dos projetos, tendo como fundamento a gestão por 

Competências. 
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Figura 12 – Gestão por Competências – Projetos 

Fonte: Empresa Alpha 

 

O gerente da consultoria contratada, em entrevista, confirmou que havia um 

descrédito total pelo sistema de maturidade, pois gerava insatisfações pela injustiça 

causada com a lógica existente e não estimulava o desenvolvimento das pessoas.  

 

A revisão dos processos, nessa reestruturação organizacional, já estava 

ocorrendo simultaneamente aos novos projetos de gestão de pessoas.  

 

O modelo de gestão, mais descentralizado, com maior autonomia, visão de 

cliente e conceito de Unidades de Negócio veio a contribuir para nortear o modelo 

de gestão de pessoas.  

 

As premissas desse modelo foram e são: 

 

1. Conscientização de que cada tipo de negócio necessita de pessoas com perfis 

específicos; 

2. Agrupamento das unidades organizacionais que executam atividades de 

mesma natureza, reunidos em 6 macrosistemas, totalizando 23 sistemas 

organizacionais na empresa. Como exemplos de sistemas organizacionais 
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podem-se citar: Suprimentos, Financeiro, Operação, Gestão, Marketing, 

Empreendimentos, Recursos Humanos e Qualidade; 

3. Reconhecimento de que os ocupantes das funções gerenciais são 

responsáveis pela oferta de oportunidades que permitam aos subordinados o 

desenvolvimento e aquisição de novas competências; 

4. Percepção de que sempre haverá demanda de desenvolvimento de novas 

competências e o que hoje é essencial para a boa execução de um trabalho, 

poderá amanhã agregar novas exigências. 

A construção do modelo deu-se de forma participativa de todas as áreas da 

empresa e foi estruturada por sistema organizacional, conforme quadro a seguir. 
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Quadro 17 – Estrutura por Sistema Organizacional 
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Recursos Humanos e Qualidade

Serviços Administrativos

Suprimentos

Controle de Empreendimentos

Meio Ambiente

Pesquisa e Desenvolvimento

Captação de Recursos e Mercado

Contabilidade

Controladoria

Financeiro

Auditoria

Auditoria - Segurança Empresarial

Comunicação

Informática

Jurídico

Ouvidoria

Planejamento e Organização

Marketing - Estratégico

Marketing - Operacional

Controle de Qualidade

Engenharia de Operação

Manutenção

Produção de Água

Serviços Operacionais

Tratamento de Esgotos

Operação

Administração

Empreendimentos

Financeiro

Gestão

Marketing

 
Fonte: Extraído do manual de treinamento distribuído aos gestores no treinamento sobre Avaliação 

por Competências 

 

Essa estratégia permitiu a análise horizontalizada da organização e contribuiu 

para a concretização da missão e da visão institucionais. Nessa forma de gestão, 

destacou-se a alteração do perfil das pessoas exigido pela empresa.  

 

Do profissional obediente e disciplinado passou-se a dar preferência para o 

autônomo e empreendedor. O foco passou a ser desenvolvimento mútuo ao invés 

dos meios de controle. 

 

A partir das Competências Essenciais para a Empresa Alpha, a consultoria 

propôs modelo de gestão de pessoas, utilizando como conceito o sugerido por 
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Gerald E. Ledford Jr.: “Competências são características possíveis de serem 

identificadas nas pessoas, incluindo-se conhecimentos, habilidades e 

comportamentos, que viabilizam uma performance superior.” Para melhor 

entendimento, ele pode ser complementado pela conceituação definida por Maria 

Thereza Fleury (2000): “É o saber agir responsável e reconhecido, que implica 

mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”. 

 

O projeto considerou as expectativas internas explicitadas na política 

institucional de recursos humanos, aprovado em 1998, cujas diretrizes, voltadas 

para a questão salarial e de carreira foram: 

 

• Revisão da estrutura de cargos com ênfase no aumento da variedade de 
tarefas; 

• Gestão de desempenho; 

• Revisão das carreiras enfatizando-se a evolução horizontal por aquisição de 
competências; 

• Maior valorização do desempenho individual em sobreposição à variável 
tempo de empresa; 

• Reconhecimento da polivalência das pessoas por meio da aquisição de novas 
competências; 

• Aumento da variedade das tarefas de cargos e da autonomia dos ocupantes; 

• Para a carreira universitária, possibilitar a aplicação dos princípios da carreira 
em Y; 

• Abrangência de todas as categorias de cargos, inclusive os de nível 
executivo.  

 

Segundo a representante de RH da Empresa Alpha e o consultor 

entrevistado, o modelo foi construído de forma participativa e discutido com os 

representantes dos 23 sistemas organizacionais e as áreas de recursos humanos 

das vice-presidências.  

 

No total, o processo congregou 508 participantes em mais de 50 reuniões e 

foi validado pelo Comitê Estratégico de Recursos Humanos da Empresa Alpha. A 
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implantação do plano de remuneração por competências ocorreu no primeiro 

semestre de 2002, prevendo-se a primeira avaliação das competências 1 ano após 

essa implantação. 

 

O modelo resultante estabeleceu como base as competências necessárias ao 

desenvolvimento da organização e à evolução do empregado na carreira.  

 

As principais características do plano são o forte envolvimento de gestor da 

área na gestão das pessoas e responsabilidade não assumida no modelo anterior, 

denominado “sistema de maturidade”, onde a gestão de pessoas era 

responsabilidade da área de RH. 

 

No novo modelo de gestão de pessoas adotaram-se três tipos de 

competências, considerando a Missão, Visão e Planejamento Estratégico da 

Empresa Alpha, conforme figura a seguir. 

 

 
Figura 13 – Novo Modelo de Gestão de Pessoas 

Fonte: Empresa Alpha 

 

Competências genéricas – Aquelas que todos têm de desenvolver porque são 

necessárias em qualquer área ou processo da organização.  São extraídas da 

missão, visão e do planejamento estratégico. Na Empresa Alpha foram definidas 

seis competências genéricas. 
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1) Visão sistêmica 

2) Administração de custos 

3) Qualidade 

4) Foco no cliente 

5) Flexibilidade 

6) Trabalho de equipe 

 

Competências específicas – As que impactam os desafios e resultados do 

negócio, extraídas da missão dos 23 sistemas organizacionais, que agrupam todas 

as atividades executadas pelas unidades da Empresa Alpha. Foram definidas cinco 

competências específicas para cada sistema organizacional. Para o sistema de 

recursos humanos e qualidade, por exemplo, as competências específicas são:  

 

1) Capacidade de ser agente de mudanças 

2) Agilidade 

3) Capacidade analítica 

4) Habilidade de comunicação  

5) Facilidade de relacionamento interpessoal 

 

Competências gerenciais – Estão diretamente relacionadas à função de gestão e 

foram mapeadas com o objetivo de definir o grau de aplicação da competência, de 

acordo com os níveis decisórios da empresa, estabelecendo um perfil gerencial 

compatível com o novo modelo. Foram definidas cinco competências para todo o 

nível gerencial da Empresa Alpha: 

 

1) Gestão de Projetos 

2) Gestão de Resultados 

3) Gestão da Mudança 

4) Gestão de Informações 

5) Gestão de Pessoas 

 

O modelo adotado para a Gestão por Competências integra em um único 

sistema os principais processos ou subsistemas de RH: seleção, remuneração, 
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avaliação do desempenho, educação e desenvolvimento. Porém, não mais numa 

visão limitada ao cargo e sim na visão dos processos com amplitude de carreira, na 

ótica de que os processos irão necessitar constantemente de novas competências 

pela dinâmica dos negócios frente ao mercado cada vez mais competitivo. 

 

 
Figura 14 – Gestão por Competências 

Fonte: Empresa Alpha 

 

4. A Gestão por Competências no Subsistema Treinamento e Desenvolvimento 

da Empresa Alpha 

 

Com a revisão dos processos já implantada, o primeiro subsistema que 

recebeu o impacto dessa nova modelagem foi o de Treinamento. Com mais ou 

menos 1,5 ano de experiência de treinamento a distância, a equipe de RH da 

Empresa Alpha também atentou para os projetos de universidades corporativas que 

outras empresas estavam realizando e criou a Universidade Empresarial X, lançada 

oficialmente em novembro de 2000. 

 

A universidade da Empresa Alpha não é um centro de treinamento, não 

possui prédio e nem salas definidas. Ela aproveita os recursos reais e virtuais. Adota 

desde revistas, livros, CDs de áudio, Internet e Intranet para promover e disseminar 

a atitude de auto-desenvolvimento dos empregados. A tecnologia entrou como 

valiosa aliada no processo de educação. A Empresa Alpha investiu na infra-estrutura 

de microcomputadores para aumentar a velocidade e a capacidade de comunicação, 
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levando-se atividades a quem não dispunha de um microcomputador no trabalho, 

pois para as atividades que exercia não era necessário. 

 

A criação da Universidade foi uma grande iniciativa para a adoção do conceito 

de gestão por competências, pois impulsionou a geração de competências nos três 

níveis requeridos: genérico, específico e gerencial.  

 

Em pouco tempo, conseguiu propiciar um leque de programas de 

aprendizagem para parte expressiva dos empregados, contando com parcerias 

externas como consultorias e outras fontes de conhecimento. O fato da Empresa 

Alpha estar dispersa geograficamente, sempre enfrentou a necessidade de 

promover o engajamento amplo em ações de aprendizagem.  

 

O progresso da educação a distância, com o uso de recursos da tecnologia, 

mostrou-se valioso para dar conta dessa questão. A educação a distância mostrou-

se um instrumento de grande potencial de aproveitamento, especialmente pela 

flexibilidade e autonomia, podendo atender diversas necessidades. 

 

Objetivamente, a universidade nasceu com as seguintes pretensões: 

 

• Alinhar as ações de aprendizagem e desenvolvimento com metas-chave, 

resultados e competências essenciais da empresa; 

• Possibilitar a educação contínua de empregados de todos os níveis; 

• Garantir um processo de ensino com foco na aplicação prática; 

• Formar líderes-educadores; 

• Difundir a visão, missão, os valores e a cultura da empresa; 

• Disseminar e reforçar a cultura da qualidade total. 

 

Para alcançar essas pretensões, foi feito um projeto interno de transição de 

um modelo tradicional de treinamento para um novo conceito adequado à gestão por 

competências. Um princípio adotado foi o do comprometimento conjunto da 

Empresa Alpha e empregado: o sucesso do novo modelo de educação se tornou 

função de conscientização de ambas as partes de suas responsabilidades e ganhos 
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no processo. Com a aprovação de um Comitê Estratégico de RH, a alta 

administração da Empresa Alpha passou a assegurar apoio à transição do modelo 

de gestão de pessoas por Competências.  

 

O estímulo foi reforçado por uma prática que ficou consagrada: todo novo 

programa passou a contar na aula inaugural, com a participação do presidente, de 

um diretor e do superintendente de RH e Qualidade numa palestra sobre a 

universidade e o impacto do programa na organização. 

 

Essa mudança do modelo tradicional de treinamento para o conceito gestão 

por competências fez algo maior: o foco nos cargos deu lugar ao foco em 

competências. A qualificação ou capacitação para a função foi substituída pela 

aprendizagem ligada às metas organizacionais, uma vez que o desligamento de 

profissionais concursados é quase inexistente.  

 

A universidade foi estruturada em três núcleos que foram considerados como 

suas “faculdades”: o núcleo de desenvolvimento de competências, o núcleo 

funcional e o núcleo de cultura e estratégia empresarial, conforme descrito no  

quadro a seguir. 
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Quadro 18 – Núcleos e Ações Educacionais 

Núcleo Ações educacionais 

Desenvolvimento de 

Competências 

Ações voltadas para as competências gerenciais, genéricas e 

específicas. Ex.: Atividades para impulsionar: capacidade de 

trabalho em equipe e foco no cliente. 

Funcional Ações para atender demandas dos 23 sistemas organizacionais da 

empresa. Cada sistema passou a ter um responsável pela linha de 

trabalho nos programas / cursos necessários no momento ou no 

futuro.  Parte das necessidades foi atendida por meio de parcerias 

externas, como os cursos de pós-graduação com USP, Mauá, FEI. 

Cultura e Estratégia 

empresarial 

Criado para manter programas voltados a fortalecer a identidade 

da empresa ou que influenciem os rumos da empresa. Ex.: 

congressos, programas de integração de novos empregados; 

cursos de idiomas, etc. 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Além da observação in loco, análise dos documentos apresentados, na 

entrevista com a responsável pelos projetos de RH e Qualidade ela afirma que: 

“Tendo a universidade como valiosa ferramenta, a gestão por competências vem 

produzindo na prática uma série de transformações positivas dentro da organização. 

Uma delas é a criação, no curto prazo, de condições para o desenvolvimento e a 

implementação de formas orgânicas de trabalho, como células, times e outras 

gerando uma estrutura plana, com um número menor de níveis hierárquicos e 

melhorando a comunicação das pessoas.” 

 

Percebe-se que a Universidade Empresarial da Empresa Alpha, sustentada 

pelo modelo de gestão por competências, também já indica o caminho de um futuro 

sistema completo de gestão do conhecimento. 

 

5. A Gestão por Competências no Subsistema de Remuneração da Empresa 
Alpha 
 

O subsistema de remuneração, geralmente o mais questionado nas relações 

sindicais, foi estruturado atrelado às competências individuais, em substituição ao 

modelo adotado anteriormente denominado maturidade profissional, teve início em 

1999 com o apoio da consultoria externa contratada.  
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A tabela salarial, constituída pela Estrutura de Cargos e pela Estrutura 

Salarial, foi construída com o fundamento das competências. 

 

Para a construção da nova Estrutura dos Cargos, a visão tradicional de cargo 

não foi considerada e sim os macroprocessos, aproveitando o redesenho de 

processos que estavam acontecendo simultaneamente.  

 

Foram criadas perspectivas de carreiras para todos, uma vez que havia a 

estabilidade por serem servidores públicos e uma grande preocupação de formar 

sucessores devido ao processo de aposentadoria.   

 

A prática do Job rotation se tornou crucial para o desenvolvimento das 

pessoas. Cerca de 600 pessoas saem, na maioria dos casos, por aposentadoria por 

ano. Não há a reposição de pessoas nessa mesma quantidade no mesmo período, 

segundo a entrevista com a representante do RH. 

 

No novo plano a evolução do empregado está atrelada a evolução na carreira 

e sucessão que, por sua vez, está vinculada a um plano de desenvolvimento, 

conforme esquema demonstrado na figura a seguir. 
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Figura 15 – Plano de Desenvolvimento 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Inicialmente foram definidos os cargos, suas descrições, níveis, requisitos e 

conhecimentos necessários.  

 

Na lógica das carreiras não foi utilizado o limite do cargo e sim a ampliação e 

evolução dos macroprocessos ou áreas de atuação.  

 

Os 178 cargos que existiam na empresa foram reduzidos para 73 de maior 

abrangência, permitindo-se maior mobilidade e flexibilidade de adequação às 

rápidas demandas da organização e do próprio desenvolvimento dos empregados. 

 

Os cargos universitários eram 37, ficaram 27; os cargos operacionais eram 65 

e foram transformados  em 15; os cargos administrativos/técnicos eram 66 e ficaram 

21; totalizando a redução de 105 cargos. 

 
Exemplo da mudança 

Cargo Pedreiro => novo cargo: Oficial de Manutenção, evoluindo na carreira por competências ou 

habilidades no macroprocesso de Manutenção. 



104 
 

A formação escolar e a experiência são apenas alguns dos requisitos para 

determinar o nível do cargo e a remuneração respectiva. Todos os cargos possuem 

requisitos mínimos específicos que passaram a ser considerados para admissão e 

promoção.  Há, para cada cargo, requisitos de: 

 

• Formação escolar 

• Tempo de experiência 

• Qualificação técnica 

• Grau de complexidade das atividades 

 

A Estrutura Salarial levou em consideração a valorização das atividades-fim 

da empresa, a contribuição e participação nas metas da organização e o equilíbrio 

interno e externo.  

 

Para determinação dos valores dos salários para os novos cargos, 

considerou-se como referencial uma pesquisa de salários realizada pela consultoria 

com 94 empresas públicas e privadas, de diversos ramos de atividade, localizadas 

nas regiões abrangidas pela Empresa Alpha.  

 

A progressão salarial passou a ser vinculada ao aumento da qualificação e da 

competência, medidas por 5 graus de proficiência criados para as competências, 

diferenciados por categoria, descritos de forma a vincular ao desempenho do 

empregado no dia-a-dia. Na entrevista, o consultor comenta que a redação desses 

graus foi feita cuidadosamente pelos envolvidos para não haver dupla interpretação. 

 

A movimentação dos empregados se dá conforme os níveis definidos para 

cada categoria de cargo (ex.: Analista Júnior) onde cada nível possui quatro 

degraus, permitindo no máximo três alterações salariais no mesmo cargo. 
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Figura 16 – Exemplo da Lógica das Carreiras 

Fonte: Empresa Alpha 

 

A implantação do plano de remuneração por competências enquadrou 73% 

dos empregados da Empresa Alpha. Desse conjunto 15% teve aumento salarial em 

decorrência da valorização dos cargos na nova estrutura. Para quem já recebia 

salário maior que a faixa do seu cargo foram implementados programas de 

requalificação profissional, pois os mesmos estavam com “competências obsoletas” 

e que não mais agregavam valor. 

 

A manutenção do plano se dá com a ampliação / renovação de competências 

e conhecimentos específicos, sustentada pela universidade corporativa e que está 

sob responsabilidade do RH e Qualidade promoverem reuniões com os envolvidos. 

 

Os gestores são os responsáveis pela gestão das carreiras de seus 

empregados e também pelo orçamento de despesas com o pessoal de suas 

unidades de negócio.  
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O plano previu treinamento de todo o corpo gerencial com o curso de gestão 

de pessoas, dividido em 3 módulos, com carga horária de 54 horas de atividades 

presenciais e virtuais. O treinamento teve início em maio de 2002 e contou com a 

presença de 800 gestores. 

 

A verificação feita nesse estudo do “antes e depois” foi também feita pelo 

depoimento do consultor contratado na Empresa Alpha. “Algumas pessoas não irão 

evoluir, mas há possibilidade de carreira. O sistema foi desenhado para criar 

perspectivas de evolução de conhecimento. Eu fico feliz de voltar hoje, após 5 anos 

de implantação e ver um Analista de RH que só fazia folha de pagamento, hoje está 

fazendo cargos e salários. Outro foi transferido para área de suprimentos. Outro foi 

para cargo de chefia.” 

 

6. A Gestão por Competências no subsistema Avaliação de Desempenho na 

Empresa Alpha 

 
O subsistema de Avaliação de Desempenho foi o último a ser implementado. 

Historicamente a cultura existente era de que “os gestores não fazem gestão de 

pessoas, isso é responsabilidade do RH”.  Na entrevista feita, a representante da RH 

afirma que mesmo depois dos vários treinamentos há chefias que não possuem a 

competência de gestão de pessoas, apesar de terem essa responsabilidade. 

 

Nesse novo modelo de gestão de pessoas, o papel do gestor passa a ser 

fundamental, pois partirá dele a avaliação com foco no desenvolvimento pessoal 

agregado aos resultados da empresa. 

 

O processo de avaliação por competências, feito a cada dois anos, pressupõe 

um exercício de feedback contínuo, em que o empregado avaliado e seus gestores 

devem trocar informações sobre as suas percepções quanto aos pontos fracos e 

pontos a serem desenvolvidos. As etapas desse processo são: 

 

1. Auto-avaliação 

2. Avaliação do gestor 
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3. Análise dos resultados 

4. Estabelecimento de compromissos de desenvolvimento de competências; 

5. Acompanhamento dos compromissos estabelecidos 

 

Todos os empregados são avaliados nas competências genéricas (seis) e 

específicas (cinco) de seu sistema organizacional. Os gestores são avaliados nas 

competências genéricas (seis) e gerenciais (cinco). Todos os quase 17 mil 

empregados foram avaliados em 11 competências e, para tornar a avaliação menos 

subjetiva, foram atribuídos pontos aos graus de proficiência que, somados, 

determinam o degrau em que se encontra o empregado.  

 

O formulário a ser preenchido já possui um descritivo de cada competência, 

contemplando situações nas quais o Conhecimento, Habilidades e Atitudes do 

empregado possam ser observados durante seu trabalho. Para cada afirmação, o 

empregado será avaliado em 1 dos 4 fatores de avaliação, conforme abaixo: 

 

• Não atende=> necessita iniciar seu desenvolvimento 

• Em desenvolvimento=> atende em algumas situações de trabalho; 

• Atende=> em todas as situações de trabalho, estando totalmente 

desenvolvido 

• Supera=> apresenta desenvolvimento acima do esperado 

 

Na figura a seguir está demonstrada a tela do sistema informatizado, vista pelos 

envolvidos no processo de Avaliação. 
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Figura 17 – Avaliação por Competências 
Fonte: Empresa Alpha 
 

Os empregados que não tem acesso ao sistema informatizado são orientados 

a pedir o formulário impresso ao gestor para que se inicie o processo de Avaliação 

das competências. 

 

Após a etapa de cadastro das percepções, há a geração de um relatório para 

análise, demonstrando os pontos que devem ser desenvolvidos e os pontos fortes 

do avaliado. A partir dos resultados da avaliação, o gestor e empregado deverão, de 

comum acordo, estabelecer o chamado “Compromissos de Desenvolvimento de 

Competências” para aquelas competências que precisam ser desenvolvidas.  

 

Durante o processo de definição das ações de desenvolvimento, o gestor 

obtém sugestões de programas de treinamento disponíveis na Universidade 

Corporativa. Todos os programas de treinamento, sem exceção, estão vinculados a 

geração de competências definidas. As ações também podem ser de auto-

desenvolvimento, que visa o estudo próprio do empregado utilizando vídeos 

didáticos, leituras etc. Outras ações como Especializações, estágios, visitas, tutoria, 

participação em entidades profissionais também são oferecidas para atender as 

lacunas identificadas. 
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O sistema informatizado disponibiliza aos envolvidos (gestor e empregado) 

informações do andamento das ações pactuadas no processo da Avaliação de 

Competências, através de telas de consulta, relatórios gerenciais e gráficos. 

 

A Empresa Alpha elaborou e divulgou para todos os empregados ocupantes 

de cargos de chefia uma cartilha denominada “Avaliação por Competências”, 

aproximadamente em meados de 2003. A cartilha descreve aspectos conceituais 

adotados no modelo de gestão, bem como explica como deve ser feito o processo 

de avaliação das competências via sistema informatizado, disponível na Intranet da 

empresa. 

 

7. A Gestão por Competências no subsistema Seleção na Empresa Alpha 
 

No subsistema de Seleção, a Empresa Alpha apresenta as limitações 

impostas por sua condição de empresa pública, isto é, a determinação de contratar 

por meio de concursos.  

 

Mesmo nessa condição, a empresa vem aplicando aos candidatos o critério 

de seleção por competências, realizado para os cargos de nível universitário, a 

avaliação das principais características pessoais – atitudes e comportamentos – com 

dinâmicas de grupo, complementando assim a verificação do conhecimento feita em 

prova específica.  

 

Essa avaliação tem sido classificatória, considerando-se os critérios e 

objetivos da empresa, e visa subsidiar o planejamento das carreiras logo na etapa 

da contratação. 

 

Para preenchimento de vagas em postos técnicos vem sendo realizadas 

avaliações do perfil dos empregados, nos processos de movimentação por 

transferência ou por promoção, de forma a correlacioná-los com as competências 

requisitadas pela área envolvida. 
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O subsistema de seleção tem como missão consolidar a avaliação das 

competências individuais diagnosticando o grau de desenvolvimento dos candidatos 

nas competências genéricas e captando profissionais que traduzam o novo perfil 

desejado pela empresa. 
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V – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 
 

Nesse capítulo são demonstrados os resultados da pesquisa de campo, ou 

seja, os dados e informações revelados a respeito da organização estudada.  

 

Para tanto foram consideradas as respostas dos empregados, sendo 14 

respondentes do questionário aplicado, da representante do RH e Qualidade e 

também do consultor externo.  

 

Como forma de sistematizar os resultados, as respostas das entrevistas serão 

apresentadas, de forma resumida, conforme Roteiro (Apêndice B).  

 

As respostas dos empregados referentes às perguntas 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, do 

questionário (Apêndice C) serão apresentadas de forma descritiva. 

 

A pergunta 1, referente à participação do empregado na elaboração do 

Modelo contribuindo com idéias, foi respondida pela maioria como negativa. Apenas 

2 respondentes, um analista de suprimentos e um gerente, declaram que 

participaram de algum grupo de trabalho, criado para definir os cargos e suas 

respectivas competências. 

 

A pergunta 2 do questionário, referente à mudança de área de atuação após a 

implantação do Modelo, foi respondido por 10 empregados, conforme demonstrado 

no quadro 11. 

 

Com relação às perguntas 3.1 a 3.15, que tratam mais diretamente sobre os 

ganhos percebidos pelos empregados em todos os subsistemas de RH. São feitas 

afirmativas e oferecidas 5 opções de resposta, sendo: 

 

A= Concordo plenamente 

B= Concordo 

C= Concordo parcialmente 

D= Discordo 

E= Discordo plenamente 
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Na pergunta 4, que indaga sobre a participação em atualização das 

competências, a resposta de todos foi negativa, porque é a 1ª vez que estão sendo 

feitas as atualizações. Esse fato foi percebido nas visitas feitas por ocasião das 

entrevistas e análise dos documentos apresentados pela representante do RH e 

Qualidade. Estavam ocorrendo reuniões constantes para a atualização, com 

pessoas de diversas áreas. 

 

A pergunta 5 refere-se à comunicação do Modelo. Indaga-se se as pessoas 

possuem um bom entendimento do conceito e sabem como ele é operacionalizado 

nos subsistemas de RH. A maioria das respostas demonstra que a comunicação do 

Modelo foi ineficaz. Abaixo alguns depoimentos: 

 

Respondente 2:  

“Só tivemos conhecimento na ocasião das avaliações. Sugiro o RH fazer 

ampla divulgação.” 

 

 

Respondente 10: 

“Minha sugestão é melhorar a divulgação. Não sabemos como funciona esse 

sistema.” 

 

Respondente 7: 

“Comunicação está falha.” 

 

Na observação dos documentos não foi encontrado nada impresso que foi ou 

atualmente é entregue ao colaborador, de forma didática para melhor entendimento 

do sistema. 

 

Esse aspecto da falta de entendimento do conceito de competências e 

Gestão por Competências também foi percebido nos contatos telefônicos. Para 

alguns empregados, o sistema resume-se ao mapeamento das competências e 

avaliação delas num determinado período. Para outros, havia uma confusão sobre 

avaliação das competências e aumento salarial, não percebendo os ganhos com o 
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acréscimo de conhecimentos que precisava ser adquirido. Enfim, o que ficou 

demonstrado foi uma ausência de conhecimento do processo em seu conjunto. 

 

A pergunta 6 refere-se a forma como a integração dos serviços de RH 

(treinamento, avaliação, remuneração, carreira) é percebida pelos empregados. As 

respostas demonstraram que há uma visão de que há uma integração, porém não 

possuem entendimento da gestão como um todo.  

 

Na pergunta 7, que indaga sobre a preocupação demonstrada pelas 

lideranças com o desenvolvimento de seus subordinados, especialmente na 

formação de sucessores, as respostas estão divididas. Parte dos respondentes 

afirma que os líderes realizam ações de preparação dos sucessores, com reuniões e 

treinamentos e outra parte afirma que não existe essa preocupação. O 

desenvolvimento ocorre apenas por iniciativa do empregado. 

 

Na última pergunta, a 8, os respondentes sugerem melhorias ao Modelo de 

Gestão por Competências como: melhorar a comunicação, o sistema de avaliação, a 

periodicidade de alterações salariais e um maior comprometimento da liderança com 

o desenvolvimento da carreira e/ou sucessores.  

 

Outro aspecto que necessita de melhorias é o sentimento de justiça do 

Modelo, conforme depoimento do respondente 5, narrado a seguir: “O sistema de 

gestão por competências deveria avaliar os funcionários pelas suas competências. 

Porém, o bom funcionário recebe um elogio do chefe e a verba destinada para o 

aumento ora é pequena ora é utilizada para movimentações de um único 

funcionário, desmotivando a equipe como um todo.” 

 

As entrevistas gravadas com os idealizadores do Modelo de Gestão por 

Competências da Empresa Alpha estão transcritas abaixo, de forma resumida. 

 

Com a representante do RH e Qualidade foram pesquisados os ganhos 

percebidos com a adoção do Modelo num “antes e depois” e há uma confirmação de 

que, mesmo sabendo da possibilidade desse sistema ser um modismo, houve 

ganhos significativos para toda a organização, conforme relata: “Ganhos em termos 
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de novas tecnologias, modernizando a empresa, tornando-a mais competitiva, deve-

se muito ao modelo adotado. Também percebemos mudança na postura dos 

empregados, porque esse modelo envolve o desenvolvimento das pessoas e 

crescimento delas também”. 

 

A opção pela gestão por competências demonstra estar calcada na certeza 

dos benefícios deste modelo frente ao sistema tradicional de recursos humanos.  

 

Segundo a representante de RH e Qualidade, o modelo conduziu ao melhor 

entendimento da organização; contribuiu em muito o conhecimento das pessoas 

sobre o negócio e as estratégias da empresa; promoveu a evolução profissional; 

serviu como uma valiosa fonte de informação para as necessidades de treinamento 

e desenvolvimento, seleção interna, plano de carreira e sucessão. Mas, o ponto mais 

importante, segundo ela, foi que comprometeu os gestores no papel de gestão de 

pessoas, atribuição antes não assumida. “Cada ano que passa percebemos que há 

um maior envolvimento das pessoas, especialmente os gestores, nas melhorias do 

modelo e melhor preparados para a gestão de pessoas.” 

 

Sobre a implantação do Modelo e suas dificuldades, a representante relata: “A 

direção da empresa, na época da implantação, era muito empreendedora e gerou 

uma transformação interna. Com isso, as melhorias de qualidade foram percebidas 

no ambiente externo.” Sobre o ambiente interno, ela diz que as maiores dificuldades 

foram: expectativa de aumento salarial, o que não ocorreu com o modelo; baixo 

entendimento conceitual a respeito de gestão de pessoas; estrutura organizacional 

não muito clara. Havia gestores com mais de 100 pessoas diretamente 

subordinadas. 

 

Ainda segundo a representante de RH e Qualidade, com esse cenário, a 

gestão de pessoas era impossível ser praticada. As principais dificuldades relatadas 

foram: 

 

a) Treinamento dos gestores. Havia muito desinteresse de assumir mais 

responsabilidades. Eles encaram essa atribuição como mais uma e não como 

a principal atividade deles. 
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b) Avaliação das competências. Ainda temos dificuldade de diálogo no momento 

do Ciclo de Avaliação, que ocorre anualmente. 

 

Indagada sobre os ganhos percebidos por ela mesma em relação ao seu 

gestor, ela relata o seguinte: “Posso citar 4 ganhos que eu percebi e que vem 

evoluindo com o passar dos anos: relacionamento, clareza de objetivos, diálogo que 

me permite maior participação na gestão e perspectivas para atuar em outras áreas 

da organização. Sinto que há abertura para essa mobilidade, que antes era mais 

difícil.” 

 

Sobre os ganhos percebidos pelos empregados, a representante relata que 

não houve nenhuma pesquisa específica a respeito do Modelo de Gestão por 

Competências, porém faz-se pesquisa de Clima e os resultados demonstram que 

houve melhoras no ambiente como um todo.  

 

Na percepção dela, os principais ganhos que foram observados nesse 

período foram os abaixo relacionados em ordem de importância: 

 

1. Gestor assumiu papel de gestor de pessoas; 

2. Ganhos financeiros com diferenciação por critérios mais justos; 

3. Maior sentido do trabalho, realização profissional; 

4. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional; 

5. Práticas de responsabilidade social pelos empregados (incentivo); 

6. Autodesenvolvimento das pessoas (estímulo); 

7. Treinamento e aplicação de novos conhecimentos no trabalho; 

8. Mais oportunidades de carreira; 

9. Melhor comunicação / abertura para falar o que pensa; 

10.  Clareza sobre o que a empresa espera das pessoas e o que dá em 

contrapartida. 

 

No depoimento do consultor externo há detalhes sobre o ambiente e cultura 

existente na organização, diagnosticada pela equipe do projeto, na época da 

implantação. Abaixo alguns aspectos considerados relevantes. 
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“A encomenda que recebemos pelo cliente era que se mudasse a lógica de 

crescimento nos custos e não agregação de valor as pessoas e ao negócio. Porém, 

para mudar esse pensamento em empresa pública seria necessário mudar o 

fundamento para haver transformação na cabeça das pessoas, uma vez que tempo 

de casa para eles é ser competente. Esse fundamento , entendemos ser a gestão de 

pessoas por Competências. Em empresa pública competente é tempo de casa. Eles 

pensam ‘Sou competente porque estou aqui há anos’. Sabemos que isso nem 

sempre é verdade. Não se conhecia quem era competente, quem eram os 

talentosos, era necessário ter essa visão para fazer as movimentações das pessoas. 

Havia um grande desafio para nós porque a maioria das pessoas que prestam 

concurso público quer receber tudo, numa visão muito paternalista. Mas, o modelo 

contribuiu muito para mudar essa visão.” 

 

“A gente entende que esse conceito de Competências ajudou muito a cultura 

da Empresa Alpha. Primeiro eles mudaram a “chavinha” na cabeça ...“agora deixa  

eu tirar esse negócio de tempo de casa porque agora mudou para Competências”, 

eles diziam. Imagina 18 mil pessoas pensando em Competências? É uma força 

enorme. Imagina 18 mil pensando em foco no cliente? Vou ser avaliado por isso, 

então eu preciso ter comportamentos que mostre para meu chefe ou para alguém 

que eu sou competente em Foco no Cliente. Então, todos eles começaram muito a 

trabalhar nisso. A gente acredita que nesses anos todos que houve uma grande 

transformação na empresa, que ninguém sabe medir o tamanho dessa 

transformação.” 

 

Mesmo a representante do RH e o consultor externo terem confirmado a 

participação de mais de 500 pessoas no processo de construção do modelo, as 

pesquisas de Clima demonstram que os empregados não conhecem o sistema de 

Gestão por Competências.  

 

Essa carência por comunicação também foi identificada antes da implantação 

do Modelo, conforme relato do consultor externo. E, um dos pontos principais 

criticados refere-se à remuneração percebida pelo empregado. “Todos os projetos 

foram feitos com muita comunicação. Porém, toda pesquisa de Clima da Empresa 
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Alpha dizia que os empregados não conheciam o sistema e criticavam a 

remuneração.” 

 

Verifica-se que a percepção dos empregados quanto ao conceito de 

competências e gestão por competências mostra-se, na maioria das vezes, 

equivocado ou baseado em idéias de senso comum. Isso confirma a ausência de 

participação e envolvimento dos empregados na construção e melhorias no sistema. 

Na pesquisa feita com os 14 respondentes, apenas 2 declaram que participaram na 

elaboração / atualização do modelo e contribuíram com idéias.  

 

Segundo as literaturas sobre Gestão por Competências, o pressuposto é que 

os empregados envolvidos num processo dessa natureza estejam cientes dos 

conceitos que regem esse sistema, seja por informações advindas dos mecanismos 

de difusão do programa, seja pelo interesse em inteirar-se das políticas de gestão 

que estão sendo introduzidas na empresa. 

 

Outro aspecto declarado pelo consultor externo como ganho para os 

empregados foi a criação da Universidade Empresarial. Segundo ele,  a Direção da 

empresa entende como sendo a consolidação de um novo direcionamento nas 

ações de educação na empresa e que proporciona condições para o 

autodesenvolvimento, bem como orienta a carreira, sugerindo ações para o 

aprimoramento das competências necessárias, além de realizar programas 

presenciais e virtuais, em parceria com as mais renomadas entidades do mercado. 

“A empresa entrou com o conceito, com os treinamentos....só não aproveitou quem 

não quis. Enquanto que no passado o pessoal do treinamento ficava pedindo pelo 

amor de Deus para alguém participar de treinamento, a partir dessa modelagem, 

todos procuraram buscar conhecimento, treinamentos. Os treinamentos passaram a 

contar pontos para a avaliação de desempenho. Tem metas.” 

 

Segundo o consultor, as carreiras foram criadas, dentre outros objetivos, para 

atender a necessidade de ser uma empresa pública que possui estabilidade de 

emprego. Para tanto, a consultoria utilizou os macroprocessos ou macrosistemas já 

mapeados e criou perspectiva de carreira e evolução para todos. “Ao desenhar os 

cargos, que tem limites estruturais, pensamos em carreira de longo prazo em cima 
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dos processos com diminuição de níveis hierárquicos dentro da organização. “Para 

você ter uma idéia, o Analista de RH, título já existente e generalista, que cerca de 

500 pessoas ocupavam, ficava fazendo a vida toda folha de pagamento. Com a 

visão de carreira no Modelo de Competências, o cara entra registrado como Analista 

de RH, mas tem que ter uma visão do todo. Tem que fazer job rotation, conhecer 

treinamento, cargos e salários, além de folha de pagamento. O sistema permite e 

estimula ampliar a visão do processo, de mobilidade para quem quiser. Alguns não 

vão, vão ficar fazendo a mesma coisa até se aposentar. Mas, se 20,0% fizerem o 

modelo já valeu.” 

 

A respeito de Avaliação de Desempenho, o consultor relata que houve na 1ª. 

reunião a seguinte situação:  

“- O que? Vocês vão implantar Avaliação de Desempenho aqui? Nos últimos 10 

anos foi tentado umas 8 vezes e até hoje não tivemos sucesso.  

- Olha, nós temos uma missão de implantar a Avaliação de Desempenho aqui. 

- Não, mas empresa pública não funciona. O gestor de pessoas não faz gestão de 

pessoas. 

- É, mas vai ter que funcionar. Está no edital.  Estamos aqui para ajudar com 

conceitos e mobilização.” 

 

As apresentações conceituais foram sempre com um grande número de 

pessoas. Várias turmas foram feitas. “Nós queríamos energizar, fizemos palestras 

até para os sindicatos. Foram projetos de muita, mas muita comunicação. Toda hora 

a empresa divulgava o status dos projetos. Houve muita divulgação.” 

 

A respeito da valorização das pessoas, pelo trabalho delas, nas suas 

profissões, o consultor afirma que o atual modelo foi criado para dar mais valor ao 

gerado internamente na empresa, pelas pessoas em seus processos, ao contrário 

do modelo anterior que privilegiava o que vinha de fora. 
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CONCLUSÃO  
 

Nesse capítulo são demonstradas as análises dos dados coletados, bem 

como as conclusões desse trabalho, frente às perguntas que motivaram a pesquisa. 

 

Os quadros a seguir sistematizam as análises e permitem uma melhor 

visualização da relação entre os depoimentos e respostas aos questionários, 

abordagens teóricas e o modelo de gestão por competências na Empresa Alpha. 

 

Quadro 20 – Categoria Funcional: Análises da pesquisa 

Categoria FUNCIONAL 

Subcategoria Considerações principais 

Carreira • O sistema foi concebido e estruturado para 

atender principalmente este aspecto, uma vez 

que há estabilidade para o empregado. Essa 

visão constitui-se ganho para o empregado à 

medida que o empregado qualifica-se para 

crescer na carreira. Por outro lado, não 

necessariamente todas as pessoas terão 

crescimento, pois há um controle da 

quantidade das competências requeridas pela 

organização, com isso retardando a evolução; 

• Porém, a percepção dos empregados é de que 

a evolução dele depende do gestor / líder. Isso 

configura certa ambigüidade, pois de um lado 

há um estímulo e do outro uma insatisfação, 

nos casos de lideranças com certa dificuldade 

em comunicar suas decisões. 

Desenvolvimento • Demonstra um ganho aos empregados, 

especialmente com a criação da Universidade 

empresarial. Há uma política de investimento 

clara e atualização dos programas de 

treinamento, oferecendo oportunidades de 
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desenvolvimento constantes, porém todos 

vinculados aos processos da organização e na 

geração de competências. 

Remuneração • O modelo não vincula automaticamente 

evolução salarial a medida que as 

competências são adquiridas. Há um processo 

de controle das “certificações” das 

competências, ou seja, o empregado pode 

estar qualificado, possuir as competências, 

porém não obterá nenhuma alteração salarial 

se não houver oficialmente o processo de 

certificação.  

• Evidenciam-se percepções de que não há 

ganhos com o Modelo, especialmente porque o 

modelo anterior, “sistema de maturidade”, tinha 

um processo automático de evolução salarial à 

medida que o empregado entregava os 

certificados de conclusão de cursos de 

aperfeiçoamento. 

• Outro aspecto demonstrado é certa dificuldade 

dos gestores no tratamento do assunto com os 

seus empregados.  

• Mesmo a empresa mantendo um plano de 

carreira e mecanismo de alterações salariais, 

há registro de desconhecimento e insatisfação 

em todas as pesquisas de clima.  

Conhecimento, 

Capacidade Cognitiva 

• Nessa subcategoria não houve formas de 

medir, uma vez que se trata de aspectos 

melhor percebidos num processo de entrevista, 

por isso considera-se neutro nesse trabalho.  

• Porém, a capacidade de pensar 

estrategicamente, aplicar e transferir 

conhecimentos, capacidade de tomar decisões 
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e de buscar soluções criativas e viáveis, é 

quase condição para o empregado conviver no 

dinamismo organizacional, que exige crescente 

qualificação; 

 

Compreensão 

conceptual da 

organização 

• Os depoimentos comprovam, bem como os 

questionários, que a estruturação na forma de 

macro-sistemas, horizontalizou a empresa, 

permitindo um maior entendimento sobre as 

áreas, atividades e os clientes externos ou 

internos.  

• Nesta subcategoria ficou evidenciado ganho, 

também, porque possibilitou uma visão de 

maior integração de cada empregado com o 

negócio e os resultados da empresa. 

• Mesmo sendo empresa pública, cuja relação de 

emprego é estável, o sentimento de pertencer 

a um grupo, tendo mais clareza dos propósitos 

organizacionais reflete ganhos subjetivos e 

maior satisfação do empregado.  

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Quadro 21 – Categoria Comportamental: Análises da pesquisa 

Categoria COMPORTAMENTAL 

Subcategoria Considerações principais 

Participação • O modelo da Empresa Alpha foi implantado 

para 100,% dos empregados. Num processo 

de implantação de projetos, especialmente 

quando há muitos empregados, é comum 

apenas os representantes participarem de 

reuniões e definições. Talvez, por isso, há nos 

questionários queixa referente a não 

participação, mesmo a representante do RH e 

o  consultor externo afirmarem que ocorreram 

inúmeras reuniões de grupos e subgrupos para 

construção do Modelo. 

• São apontados não ganhos, uma vez que não 

houve possibilidade de 100,0% manifestar 

opiniões e idéias, prejudicando o sentimento de 

pertencer a um grupo 

Autodesenvolvimento • Essa subcategoria demonstra que o 

empregado possui consciência e práticas com 

o próprio crescimento e amadurecimento 

permanente.  

• Talvez o ganho seja mais evidenciado, pelo 

fato do anterior “sistema de maturidade” ter 

gerado essas ações de autodesenvolvimento. 

Comunicação e 

feedback 

• A adoção da Gestão por Competências abriu 

mais canais de comunicação, favorecendo as 

relações entre líder-liderado.  

• No entanto, há depoimentos que ainda não 

representa um ganho e sim um potencial a 

medida em que ocorrem maiores espaços de 

manifestar-se em prol do próprio 

desenvolvimento e um maior preparo dos 
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gestores em desenvolver a habilidade de ouvir. 

 

Realização 

Profissional 

• Nessa subcategoria percebe-se um potencial 

de ganho por perceber que há melhorias na 

gestão, porém ainda não há uma valorização 

do trabalho percebida pelos empregados, 

conforme alguns respondentes. 

• Há também uma visão de que houve perda de 

status com a diminuição dos níveis 

hierárquicos. 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Quadro 22 – Categoria Pessoal: análises da pesquisa 

Categoria PESSOAL 

Subcategoria Considerações principais 

Identidade, Significado 

do trabalho 

• A visão global de si mesmo e da atividade/função 

numa interação com o seu entorno, foi demonstrada 

pelos respondentes pela visão de cliente interno e 

externo. 

• O trabalho permanece como sendo elemento central 

para o empregado e seu posicionamento como ser 

social. 

• Porém, o Modelo demonstra as formas de controle 

do quadro de necessidades de competências, 

mantendo a relação capital e trabalho tradicional.  

Equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional 

• Nessa subcategoria não foram demonstrados 

ganhos para os empregados. Nas entrevistas feitas 

há uma preocupação na qualificação, na pressão por 

resultados e necessidade de se adaptar ao novo 

ritmo exigido. 

 

Interesses sociais, 

Valores 

• Apesar da empresa possuir vários programas 

sociais, demonstrados em internet, não foram 

demonstrados que o Modelo gerou ganhos nessa 

subcategoria. 

• Os empregados não percebem que houve aumento 

da consciência do seu papel como cidadão derivado 

da implantação do Modelo.  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Além das análises descritas acima, pode-se concluir a respeito das questões 

da pesquisa descritas no início desse trabalho, que as oportunidades de carreira, 

mesmo com as recentes mudanças legais que exigem concurso público para 

mudança de cargo, parecem estar mais claras para os empregados.  
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Os respondentes demonstram que conseguem entender seu encarreiramento 

e qual sua participação para o progresso pessoal e profissional na empresa. Sabem 

quais são as competências exigidas para que atuem para construção do perfil de 

excelência definido para cada espaço ocupacional e podem acompanhar seu 

desenvolvimento e progresso na vida organizacional.  

 

A aquisição das competências vinculadas a cada espaço ocupacional pode 

ser motivo para constituir a competitividade de cada profissional, diferencial 

importante em função do intenso processo de mudanças verificado e que exige de 

todos sempre mais capacidade de transformação.  

 
Nesse sentido, a constante atualização das competências é de fundamental 

importância para o processo de tomada de decisões em relação ao Sistema de 

Gestão por Competências. Essa atualização pode ser percebida durante as visitas 

feitas na Empresa Alpha. 

 

Dutra (2004) afirma ser a Gestão por Competências promotora de uma 

elevação no patamar das relações empresa-profissional, podendo elevar o nível de 

consciência sobre o desenvolvimento do empregado, especialmente sobre o projeto 

de carreira e, conseqüentemente, leva-o a ter uma nova postura frente à sua vida 

pessoal. 

 
Outra questão da pesquisa refere-se ao sentimento de justiça em relação a 

remuneração percebida pelos empregados. Foi demonstrado que há insatisfações 

nessa questão na percepção dos empregados, conforme descrito anteriormente.  

 

Em entrevista com um gerente, por telefone, ele demonstrou aspectos 

interessantes desse item após o Modelo. “Por ter participado de várias etapas do 

processo de implantação, pude observar comportamento dos colaboradores que 

podem se constituir em oportunidades para otimização dos resultados, mas que 

podem ser ameaças para sucesso desse modelo . A redução dos cargos gerenciais, 

principalmente, terá que ser objeto de constante atenção de cada gerente e dos 

órgãos de Gestão com Pessoas em função do natural sentimento de perda que 

acarreta o desaparecimento de determinada unidade da estrutura organizacional 
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formal da empresa. Conquistar o “status” de gerente após vastos empreendimentos 

de formação profissional e dedicação no encarreiramento e perdê-lo em função de 

uma nova proposta de reorganização funcional e otimização dos processos 

decisórios pode ser motivo de intensa desmotivação para a continuidade na 

aquisição e entrega de competências.” 

 

Outra questão a ser respondida nessa pesquisa está relacionada a 

comunicação sobre o seu desenvolvimento profissional. 

 
Analisando os resultados da pesquisada do Clima Organizacional, constatou-

se alguns prováveis problemas de comunicação dos colaboradores não gerentes 

com o Modelo de Gestão por Competências, principalmente em relação à confiança 

na continuidade do processo de acompanhamento do desenvolvimento pessoal e do 

comprometimento dos gestores em sua condução.  

 

Tais sentimentos podem ser resultado de um ineficaz processo de 

comunicação pelos gerentes aos seus liderados sobre a base conceitual e 

operacional do Modelo. 

 

Os gerentes, em função de variáveis dos procedimentos para treinamento, 

estão constantemente avaliando o progresso de cada colaborador, o que deverá 

aproximá-los e melhorar os sistemas de comunicação tão importantes para a 

eficácia organizacional.  

 

Segundo Peter Drucker (2002), a organização baseada na Informação tem 

seus problemas gerenciais específicos. São eles: o sistema de recompensa, 

reconhecimento e carreira para especialistas, a criação de uma visão unificada, uma 

estrutura gerencial voltada para a organização de forças-tarefas e o suprimento, a 

preparação e os testes do próprio pessoal de alta gerência. 

 

A postura dos gestores é um aspecto percebido como modificado após o 

modelo implantado, uma vez que a competência “Gestão de Pessoas” está 

claramente definida como importante na carreira dos mesmos. O número de 

compromissos de desenvolvimento, pessoal e profissional, verificados e analisados 
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anteriormente indica a mudança na postura dos gestores passando a ser, 

formalmente, os responsáveis diretos pelo encarreiramento de seus liderados, o que 

tem o reconhecimento da maioria dos colaboradores da organização.  

 

Concluindo o trabalho, pode-se dizer, conforme Zarifian (2003), que se 

destaca o paradoxo que o modelo de Competência se encontra. 

 

Paradoxo, porque as bases práticas para entender esse modelo 
ainda são fracas; muitos supostos sistemas de gestão das 
competências ainda são apenas formas modernizadas do modelo 
posto de trabalho. (Digamos, de maneira simples, das descrições e 
classificações de emprego, associadas a requisitos de capacidades, 
aos quais de acrescenta uma camada de “saber-ser”. Batizaremos o 
conjunto: um referencial competências.) (ZARIFIAN, 2003, p. 49) 

 

Apesar disso, Zarifian (2003, p. 157) reconhece que a emergência do modelo 

de competência é uma obra de longo prazo, uma mutação da escala ao longo do 

tempo. “Ele é e será o que os sujeitos e os atores fizerem dele.” 

 

Ruas (2005, p. 53) diz que a abordagem competências encontra-se em fase 

de construção na maior parte das organizações e que essa expressão “em 

construção” está associada à relativa confusão e heterogeneidade no uso dessa 

noção e de suas referências principais, do que na pouca idade desses projetos. 

Além disso, ele diz que, ao contrário da voz corrente, que a abordagem gestão por 

competências não é “assunto de RH”, mas da empresa toda. 

 

A pesquisa de campo, realizada numa empresa pública, revela um cenário 

para muitos estudos e análises, especialmente por ser a Gestão por Competências 

um modelo de administração implementado em empresas privadas e inovadoras. 

 

Considerando que se vive a Era do Conhecimento, com trabalhadores do 

conhecimento, conforme Drucker (1997), onde o valor intangível das organizações 

está nas pessoas, há muito campo para ser explorado em termos de pesquisas.  

 

Por isso, sem grandes pretensões, esse trabalho contribui com a ciência, 

porém, sugere a continuidade dos estudos aqui iniciados, investigando a mesma 
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organização, com um número maior de respondentes. E, ainda, a extensão da 

pesquisa com abrangência para outros envolvidos no processo, como os 

aposentados após sua saída da organização. 
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APÊNDICE A 

 
São Paulo, maio de 2008 
 
 
Ilmo Sr.(a) 
.................................. 
Superintendente de Recursos Humanos e Qualidade 
Empresa Alpha 
 
 
Prezado(a) senhor(a), 
 
Temos o prazer de nos dirigir a V.Sa. no sentido de solicitar seu apoio para a 
realização de pesquisa acadêmica sobre Gestão por Competências.  
 
A sua empresa foi escolhida pela sua reconhecida importância no cenário 
econômico e social, bem como por ser uma das empresas que adota o modelo de 
gestão por competências há alguns anos. 
 
Trata-se de um trabalho científico que visa a elaboração de tese de mestrado em 
Administração, orientado pelo Prof. Dr. Jean Pierre Marras, junto à Universidade 
Metodista de São Paulo, local que congrega cursos de graduação e pós-graduação 
em várias especialidades. Nos programas de Mestrado em Administração, uma das 
linhas de pesquisa é a Gestão de Pessoas. 
 
A pesquisa prevê a coleta de dados com profissionais de diferentes níveis 
hierárquicos da empresa, inclusive da área de Recursos Humanos envolvidos na 
implantação do modelo de gestão por competências. 
 
Ressaltamos a nossa convicção da necessidade de integração entre as 
universidades e as organizações, permitindo a ampliação do conhecimento e, 
portanto, o incremento qualitativo da ciência como um todo. 
 
Esperamos poder contar com sua valiosa colaboração e, para quaisquer 
esclarecimentos adicionais, os contatos poderão ser mantidos diretamente com a 
aluna Rosalice Marília Hansch, nos telefones ...........................................ou ainda por 
e-mail: ....................... 
 
Cordialmente, 
 
 
Jean Pierre Marras       
Professor Doutor e orientador da pesquisa e da aluna 
 
 
De acordo: 
 
____________________________________ 
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APÊNDICE B 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS IDEALIZADORES DO MODELO 
(RH e consultoria externa) 

 
 
 

1. Por que a empresa optou pela mudança na forma de administrar as pessoas, 
introduzindo o conceito de Competências? 
  

2. Como ocorreu a implantação do Modelo? Houve participação dos 
empregados?  
 

3. Como foram desenhadas as carreiras? 
 

4. Como foram construídas as grades de treinamento que gerassem 
competências? 
 

5. Por que o subsistema de Avaliação de Desempenho foi o último a ser 
implantado? 
 

6. Como foi feita a estruturação salarial? Houve pesquisas?  
 

7. Como os empregados ficam sabendo sobre as oportunidades de carreira, os 
treinamentos necessários, crescimento salarial, etc? 
 

8. Como a gestão dos líderes é feita? Há um comprometimento com o 
desenvolvimento das pessoas? 
 

9. Você percebe que o modelo gerou um equilíbrio entre a vida profissional e 
pessoal das pessoas? Porque? 
 

10. Como o RH garante que os planos de desenvolvimento, negociados nas 
reuniões de feedback / avaliação de desempenho, serão efetivamente 
cumpridos? Há um sistema de informação e controle? 
 

11. Quais os ganhos percebidos com o modelo implantado, na sua opinião, para 
os empregados? 
 

12. Como são tratadas as sugestões de melhoria, sugeridas pelos empregados, 
no modelo? 
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APÊNDICE C 
 

Pesquisa sobre Sistema de Gestão por Competências  
(Colaboradores) 

 

Caro(a) respondente: 

Essa pesquisa possui finalidade exclusivamente acadêmica e visa o cumprimento de 
trabalho científico ao Mestrado em Administração pela Universidade Metodista de São 
Paulo. O questionário é composto por apenas questões que podem ser respondidas em 
menos de 5 minutos.  

O objetivo da pesquisa é medir os ganhos percebidos pelas pessoas após a implementação 
do Sistema de Gestão por Competências, num processo de “antes” e “depois” do Sistema. A 
pesquisa é anônima, para permitir que as respostas retratem seu sentimento. 

Por favor, peço-lhe que responda até ___/___.  Após responder, salve e envie no meu e -
mail: rosalice.hansch@gmail.com 

Deixo meus telefones de contato caso seja necessário: ...................... 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

Rosalice, mestranda em Administração pela Universidade Metodista de São Paulo  

 
 
INFORMAÇÕES BÁSICAS DO RESPONDENTE 
 

Tempo na empresa: ___________   Cargo admissão: __________________________ 

Cargo atual: _________________________________desde: ________/__________ 

Formação escolar:_____________________________________________________ 

 
 
1. Você participou na elaboração do Sistema de Competências, contribuindo com idéias 

ou atualizando / validando o modelo / sistema de Competências?  

R.________________________________________________________________ 
 
 

2. Depois que o sistema entrou em vigor, você mudou de área de atuação? Se sim, cite 
as áreas e quanto tempo ficou nelas. 

R._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________ 
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INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS  
 
Nas questões abaixo você encontrará afirmativas e deverá escolher apenas 1 

(uma) opção como resposta, ou seja, aquela que mais representar a sua 

percepção, o seu sentimento a respeito do assunto. Marque um X. 

 

As opções são: 

A=Concordo 
Plenamente 

B=Concordo C=Concordo 
Parcialmente 

D=Discordo E=Discordo 
Plenamente 

 
 
 

3. Quais os ganhos, percebidos por você, após a implementação do Sistema de Gestão 
por Competências. 
   

AFIRMATIVAS A 
(+) 

B C D E 
(-) 

3.1 Sinto que a empresa possui práticas de 
comunicação que visam ouvir os colaboradores 
nos negócios e na gestão das áreas. 

     

3.2 Percebo clareza do que se espera de mim e o 
que recebo como contrapartida. 

     

3.3 Participo nas decisões da área, sinto que posso 
expressar minhas opiniões. 

     

3.4 Possuo uma maior compreensão da empresa e 
sua forma de trabalho, após o Sistema 

     

3.5 Percebo que a empresa estimula a 
aprendizagem dos colaboradores para se 
desenvolverem. 

     

3.6 As oportunidades de carreira melhoraram 
depois do Sistema de Gestão por 
Competências 

     

3.7 Sinto que há maior preocupação das lideranças 
no meu desenvolvimento 

     

3.8 O sentido que dou para meu trabalho e a minha 
realização profissional melhoraram 

     

3.9 As práticas de remuneração e incentivos são 
condizentes para recompensar as 
competências das pessoas e sua contribuição 
à organização 

     

3.10 Percebi que as avaliações de desempenho 
estão mais estimulantes 

     

3.11 Vejo que as competências e os desempenhos 
individuais estão sendo valorizados 
adequadamente 

     

3.12 Sinto que a gestão de pessoas ficou mais justa 
com o Sistema por Competências 

     

3.13 Minha vida profissional e pessoal está mais 
equilibrada  
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3.14 Tenho participado mais de atividades sociais; 
voluntariado e outras ações  

     

3.15 Sinto-me mais consciente e responsável pelo 
meu autodesenvolvimento e pela minha 
carreira na empresa e fora dela, depois da 
implementação do Sistema 

     

 
 

4. Você percebe que as pessoas participam da atualização das competências, 
contribuindo com idéias para evolução do conhecimento de todos? 
R.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 

5. A comunicação sobre o sistema é eficaz? Você percebe que as pessoas conhecem o 
conceito e sabem como ele é operacionalizado nos subsistemas de RH? 
R.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

6. Para você os serviços prestados pela área de RH estão mais integrados, sob o 
mesmo conceito de gestão por competências, comparando-se ao modelo anterior? 
R.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

7. As lideranças da empresa demonstram interesse pelo desenvolvimento e 
crescimento das pessoas, especialmente na preparação de sucessores? 
R.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

8. Quais os pontos que, na sua visão, precisam ser melhorados no atual sistema de 
gestão por competências para aumentar a satisfação com o modelo de gestão de 
pessoas? 
R.:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
 
 
Muito obrigada pela sua participação!  
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ANEXO A 

 

2ª. Pesquisa de Práticas Inovadoras em Gestão de Pessoas 

Milestone e PUC-Rio 

Julho a Dezembro – 2006 
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ANEXO B  

 

Global Wokforce Study 

Towers Perrin 

Julho  a Agosto - 2005 

 


