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Lampoglia, M. A. L. (2011). Desenvolvimento de Ferramenta para Mapear Competências 
Gerenciais: Estudo de Caso numa Empresa do Ramo Editorial. Dissertação de Mestrado, 
Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, São Bernardo do Campo – SP 
 
 

RESUMO 
 
Muitas organizações enfrentam o desafio de assegurar a sobrevivência em mercados 

acirradamente competitivos e o desenvolvimento de competências individuais gerenciais 

passa a ser valorizado. O gerente está em evidência diante desse cenário, desempenhando 

papéis relevantes nos processos estratégicos e de desenvolvimento organizacional. O 

mapeamento de competências gerenciais constitui uma linha de pesquisa importante no 

campo da gestão de pessoas pelo fato dos diagnósticos não poderem ser transferidos 

automaticamente de um ambiente organizacional para outro. Este trabalho teve como objetivo 

desenvolver uma ferramenta para mapear as competências gerenciais e realizar o mapeamento 

em uma empresa do ramo editorial. Tomaram parte do estudo cinco gerentes do mesmo nível 

hierárquico. A realização do mapeamento conteve análises descritivas de auto e 

heteropercepção, bem como as diferenças entre as duas modalidades de avaliação. Destaca-se 

que o objetivo do estudo pôde ser concretizado, pois a aplicação da referida ferramenta 

permitiu identificar aspectos que necessitam investimentos em ações de capacitação gerencial.  

Cabe salientar que este trabalho pode contribuir com uma base inicial de conhecimento para a 

reflexão sobre o alinhamento estratégico da organização de acordo com comportamentos 

esperados correlacionados com cada uma das 12 competências gerenciais identificadas 

durante o estudo, bem como suportar novas análises e mapeamentos, oportunizando também a 

implantação adequada de ações de capacitação, com o objetivo de minimizar os riscos da falta 

de alinhamento estratégico de acordo com as responsabilidades a serem perseguidas pelos 

gerentes com a pretensão de melhorar os resultados da empresa pesquisada.  

 

Palavras-chave: Competências, competências gerenciais; mapeamento de competências 

gerenciais. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampoglia, M. A. L. (2011). Tool Development to Map Management Competences: Case 
Study in an Editorial Enterprise. Masters Dissertation, Universidade Metodista de São Paulo, 
UMESP, São Bernardo do Campo – SP 

 
ABSTRACT  

 
Many organizations face the challenge of assuring their survival in fiercely competitive 

markets, consequently, the development of individual management competencies starts to be 

valued. The manager is in evidence before this scenario, performing relevant roles in the 

strategic process and in the organizational development. The mapping of management 

competences is part of an important search in the field of people management due to the fact 

that the diagnostics can’t be transferred, automatically, from one organizational environment 

to another one. This dissertation had as its goal to develop a tool that maps the management 

competences and use this mapping in an editorial company. As part of this study five 

managers were interviewed in the same hierarchical level. The creation of this mapping 

contained descriptive analysis of auto and hetero perception as well as the difference between 

the two evaluation modalities. It is important to highlight that the study objective was able to 

be concluded, because the application of this tool allowed to identify aspects that need 

investments in management capacitation actions. It should be noted that this work is able to 

contribute with an initial base of knowledge for the reflection about the enterprise’s strategic 

alignment according to expected behaviors correlated to each one of the twelve management 

competences identified during this study, as well as supporting new analysis and maps, 

creating also opportunities to an adequate implantation of training actions, with the intention 

of minimizing the risks of lack of the strategic alignment according to the responsibilities to 

be pursued by the managers in order to improve the result of the searched company. 

 

 
Key-Words: Competence, management competence; management competence mapping. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A maioria das organizações nos dias atuais enfrenta o desafio de se manterem 

competitivas em cenários de turbulência. Assegurar a sobrevivência por longo 

prazo em um mercado acirrado tem estimulado organizações de diferentes 

setores a utilizarem ferramentas eficientes de gestão. 

Um dos mercados que vem crescendo significativamente nos últimos anos pelos 

reflexos da modernização econômica brasileira é o mercado editorial de revistas. 

Segundo a Associação Nacional de Editores de Revistas – ANER – em 2010, o 

mercado está cada vez mais abarrotado de publicações, mensalmente são 

lançados cerca de 2.000 títulos de revistas, distribuídas nos 30 mil pontos de 

vendas de bancas brasileiras. Com uma circulação anual de 600 milhões de 

exemplares no Brasil, podem-se encontrar revistas sobre os mais diferentes 

assuntos, desde economia internacional, culinária, saúde, animais exóticos, 

amenidades e outras. Existem revistas para todos os gostos, com diferentes 

preços, tamanhos e conteúdo editorial. Portanto, fazer com que os leitores sejam 

fiéis à sua revista é uma tarefa cada vez mais desafiadora para as editoras. 

Neste sentido, o gerenciamento se torna uma ferramenta de elevada importância 

no dia-a-dia das empresas que atuam no mercado editorial de revistas, pois é a 

partir dos dados gerados por elas que decisões sobre produtos e serviços são 

tomadas. O objetivo dessas empresas é ampliar as vendas por segmento 

editorial, empregando para isso, constantes ajustes e inovações nos produtos 

para satisfazer o leitor. 

Como reflexo dessa situação, observa-se uma prática acentuada na área da 

administração do conceito de competência e de sua apropriação no espaço 

organizacional (RUAS; GHEDINE; DUTRA; BECKER; DIAS, 2005). Nesta 

perspectiva, o conceito de competência é pensado como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho 

profissional agregando valor econômico para a organização e valor social para o 
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indivíduo (FLEURY A.; FLEURY M., 2008). Portanto, adota-se como 

referência para o presente trabalho, que a competência gerencial é a capacidade 

de mobilizar, integrar e colocar em ação conhecimentos, habilidades e formas de 

atuar a fim de atingir, e se possível superar, desempenhos retratados na missão 

da empresa e objetivos estratégicos (RUAS; ANTONELLO e BOFF, 2005). 

Pode-se entender que o mapeamento das competências gerenciais está incluso 

no processo de gestão por competências gerenciais e constitui uma linha de 

pesquisa importante no contexto organizacional. Entretanto, faltam ferramentas 

ou escalas apropriadas, dotadas de características técnicas do que se entende ser 

uma boa ferramenta de medida (HAIR et al., 2005). 

Quando os gerentes colocam em prática suas atribuições, não fazendo uso de 

um conjunto alinhado de competências gerenciais, os resultados alcançados 

nem sempre são os esperados pela falta de alinhamento entre as atribuições 

funcionais e competências gerenciais. Tal ausência faz com que gerentes e 

funcionários não estabeleçam relação entre as atividades e a perspectiva 

estratégica da organização. 

No que se refere à oportunidade de pesquisa e avanço do conhecimento sobre o 

tema existe uma falta de publicações orientadas para a integração entre 

perspectiva estratégica, atribuições e competências associadas ao exercício da 

função individual e de acordo com Becker; Dias; Dutra; Ghedine e Ruas (2005) 

esse campo de estudo tem amplas oportunidades de desenvolvimento teórico e 

prático. Assim, o desenvolvimento do presente trabalho pretende contribuir 

apresentando método e ferramenta que podem ser utilizados para mapear 

competências gerenciais em organizações públicas e privadas. 

Esta dissertação está estruturada em três seções, sendo a primeira seção uma 

revisão de literatura acerca das competências gerenciais no contexto estratégico 

organizacional, os métodos de construção e técnicas para o mapeamento de 

competências gerenciais. A segunda seção apresenta o método empregado neste 

estudo, considerando os aspectos voltados aos participantes, local e 
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procedimentos utilizados. A terceira seção se desenvolve com enfoque nos 

resultados e sua discussão com base nas análises descritivas de auto e 

heteroavaliações e comparações com o padrão esperado de competências 

gerenciais. Por fim, se apresentam as conclusões, limitações e sugestões 

pertinentes do presente estudo. 
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

2.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver uma ferramenta para mapear as 

competências gerenciais (DCG) e realizar o seu mapeamento. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

1. Desenvolver uma ferramenta para mapear as competências gerenciais em uma 

empresa do ramo editorial. 

2. Realizar o mapeamento de competências. 

3. Interpretar e discutir os resultados do mapeamento. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

Esta seção se inicia com a discussão sobre a importância das competências 

gerenciais no contexto estratégico organizacional e com a descrição da evolução 

das competências gerenciais calcada na teoria dos recursos. A parte final da 

seção discute-se sobre as ferramentas de mapeamento de competências 

considerando os métodos e técnicas necessárias para a construção do processo. 

 

3.1. Competências Gerenciais 

Em uma época de mudanças rápidas e complexas, é cada vez mais 

evidente a necessidade de desenvolvimento do talento gerencial. 

Gerentes de hoje devem se adaptar às mudanças das demandas e 

situações, gerenciar múltiplas relações laterais, definir e implementar as 

agendas e lidar com o stress e a incerteza. Aumentando a evidência, os 

gerentes necessitam desenvolver competências essenciais através de suas 

experiências de trabalho (BOYATZIS, 1982; McCAULEY et al., 1994; 

FLEURY e FLEURY, 2004; RUAS, 2005). Na verdade, um número de 

pesquisadores argumenta que as experiências que ocorrem no âmbito dos 

atributos e das atribuições do trabalho de um gerente é o principal 

veículo de aprendizagem (McCALL; LOMBARDO; MORRISON, 1988) 

e muitas organizações utilizam ativamente o trabalho de atribuições para 

desenvolver seus gerentes com elevado potencial para o avanço dos 

papéis de gestão. Pode se considerar a gestão por competências, incluindo o 

desenvolvimento de competências gerenciais, uma vantagem competitiva para 

as organizações que conseguem implantar modelos orientados para este 

propósito.  

As pesquisas sobre competências nas organizações tem se desenvolvido e se 

caracterizado como objeto de estudo em evolução apenas nos últimos anos 

(DUTRA, 2006). Durante a década de 1980, reanalisando os dados de estudos 

realizados sobre as competências gerenciais nos EUA, Richard Boyatzis 
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identificou um conjunto de características que, em sua opinião, orientam para 

um desempenho superior (FLEURY A.; FLEURY M., 2008). Nesta perspectiva, 

segundo os autores, o conceito de competência é pensado como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho 

profissional agregando valor econômico para a organização e valor social para o 

indivíduo. 

Grande parte da literatura já existente aborda a construção de competências. De 

acordo com Zarafian (2001) a competência é a inteligência prática para 

situações que se apóiam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam 

com mais intensidade, quanto mais se intensifica a complexidade das situações. 

                                         conforme as mudanças do mercado novas competências e recursos são necessários e,           
                                             portanto, as antigas são abandonadas. Independentemente da abordagem ou modelo   
                                             de gestão das  competências, elas são os elos entre o conhecimento das pessoas, as   
                                             estratégias de negócio e o conhecimento organizacional  (PRAHALAD E HAMEL, 
                                             1990, p.80). 
 

Prahalad e Hamel (1990) defendem essa ideia, uma vez que a retenção e 

manutenção de recursos raros, valiosos e difíceis de serem imitados, conferem à 

organização vantagem sobre seus concorrentes. Tais recursos, na maioria das 

vezes, estão baseados nas competências dos gerentes, que devem ser integrados 

e orientados, visando ao desenvolvimento e sustentabilidade dos objetivos 

estratégicos e organizacionais.  

Le Boterf (2003) defende que ao reunir conhecimentos, habilidades e atitudes, a 

competência torna-se algo que pressupõe um contínuo movimento, uma 

mobilização constante de diversos saberes para aplicação a uma situação 

específica. Segundo esse autor, a competência é sempre uma “competência para 

alguma coisa” e para ser competente o gerente necessita, de conhecimentos, de 

habilidades e atitudes específicas para o exercício de suas atividades. Portanto, 

os processos de qualificação não conduzem, por si só, ao aumento da 

competência dos gerentes. Em outras palavras, o profissional deve possuir 

atitudes e habilidades que o façam mobilizar os seus conhecimentos, no 
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momento exato, para a consecução de determinado objetivo, para a resolução de 

um problema específico. 

Para Zarifian (2001, p. 69-70), a competência,  

                                      é o tomar iniciativa e assumir responsabilidade do indivíduo diante de situações   
                                              profissionais com as quais se depara. (...) Tomar iniciativa é uma ação que        
                                              modifica algo que existe, que introduz algo novo, que começa alguma coisa, que  
                                              cria.   
                                                                                     

O gerente competente não deve ser apático diante das situações, não deve 

simplesmente responder automaticamente e da mesma forma a situações 

diferenciadas. As organizações exigem que o bom gerente assuma a 

consequência de seus atos, sendo responsável por todas as situações com as 

quais se depara. É ter autonomia frente a situações difíceis, refletindo 

continuamente diante de situações de trabalho variáveis e em ocasiões 

imprevistas (ZARAFIAN, 2001). 

Pode se interpretar a competência de múltiplas maneiras (RUAS et al., 2005), é 

possível perceber a existência de duas grandes correntes teóricas, como sugere 

Brandão et al. (2008). A primeira, representada principalmente por autores 

norte-americanos (McCLELLAND, 1973; BOYATZIS, 1982, por exemplo), 

entende a competência como um conjunto de qualificações subjacentes à pessoa 

(como conhecimentos, habilidades e atitudes), que permitem a ela realizar um 

trabalho ou lidar com uma dada situação. A segunda, representada, por autores 

franceses (LE BOTERF, 2003; ZARIFIAN, 2001, por exemplo), associa a 

competência não só a atributos ou qualificações subjacentes da pessoa, mas sim 

às suas realizações em um dado contexto, ou seja, àquilo que o indivíduo produz 

ou realiza no trabalho (DUTRA, 2004; CARBONE et al., 2005).  

Para Abbad e Borges-Andrade (2004, p. 238), “a aprendizagem faz referência às 

mudanças que ocorrem no comportamento do indivíduo não resultantes 

unicamente da maturação, mas de sua interação com o contexto, na 

organização.” A maturação, segundo os autores, está associada à passagem do 

tempo, e se refere ao resultado de experiências individuais construídas, que 
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provocam aquilo que a pessoa produz ou realiza no trabalho. A mudança de 

comportamento também ocorre como resultado dessa interação com o ambiente, 

mas é postulado que a interação antes resultaria em processos mentais ou na 

aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes ‘CHAs’ que poderiam ser 

inferidos a partir daquelas mudanças. Desse modo, 

                                               aquilo que a pessoa produz ou realiza no trabalho  depende do desenvolvimento   
                                               das competências  que incorpora, além da mudança, os conceitos de aquisição de   
                                               retenção, de generalização e de transferência.  (ABBAD; BORGES-ANDRADE,   
                                               2004, p. 238).  
 

Portanto para os autores, a eficácia dessa transferência pode ser verificada 

através de generalização – aplicação de CHAs em um ambiente organizacional 

diverso daquele em que o indivíduo adquiriu o conhecimento – ou da 

manutenção / retenção – que se refere ao tempo de retenção do conhecimento 

adquirido.  

As formas de transferência de conhecimento e as condições necessárias ao uso 

eficaz dos desempenhos adquiridos são importantes para o desenvolvimento 

organizacional e individual. Em relação aos CHAs, à aprendizagem e à retenção 

do conhecimento, Abbad e Borges-Andrade (2004) fazem a seguinte 

observação: “o grande problema não é mais localizar e disponibilizar 

informações relevantes (...) mas a sua transformação em conhecimento útil e 

aproveitável em curto espaço de tempo”.                                                                           

Assim, torna-se necessário ao profissional ser competente para selecionar e 

apreender informações importantes que, transformadas em conhecimento 

possam gerar riqueza, novas ideias, produtos, serviços ou soluções valiosas. 

Sob esse ponto de vista, pode-se enfatizar novamente que as competências 

podem ser entendidas como combinações sinérgicas de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho dentro de um contexto 

organizacional, as quais agregam valor a pessoas e organizações (FREITAS; 

BRANDÃO, 2006; FLEURY A; FLEURY M, 2008). Definições como essa 

possuem aceitação mais ampla, tanto no meio acadêmico quanto no ambiente 
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organizacional tendo caráter integrador, pois associam a competência ao 

desempenho, no âmbito de uma estratégia ou de um contexto organizacional 

(CARBONE et al., 2005). Portanto, segundo Ruas; Antonello e Boff (2005, 

p.96) a “competência gerencial é a capacidade de mobilizar, integrar e colocar 

em ação conhecimentos, habilidades e formas de atuar a fim de atingir, e se 

possível superar, desempenhos retratados na missão da empresa e objetivos 

estratégicos”. 

A partir desse ponto podem-se analisar as contribuições teóricas sobre 

estratégias e competição baseada em recursos e competências. Propõe-se 

destacar a importância de inserir as competências gerenciais como fator 

estratégico competitivo necessário para a empresa manter a sua sobrevivência 

em cenários desafiadores. 

 

3.1.1. Competências gerenciais no contexto estratégico organizacional 

A estratégia, orientada com uma “perspectiva pós-moderna”, pode ser definida 

por “esquemas estratégicos ou por modelos de referência, permitindo que a 

organização e o ambiente sejam compreendidos pelos stakeholders” (CHAFEE, 

1985, p. 93), que são as partes interessadas, ou seja, qualquer indivíduo ou grupo 

que possa afetar o negócio, por meio de suas opiniões ou ações, ou ser por ele 

afetado: público interno, fornecedores, consumidores, comunidade, governo, 

acionistas. 

O campo da estratégia empresarial se desenvolve a partir da busca de vantagem 

competitiva associada com as imperfeições de mercado. Vasconcelos e Cyrino 

(2000) colocam que as teorias de estratégia empresarial podem ser avaliadas de 

duas formas distintas. A primeira considera que a vantagem competitiva está de 

acordo com um correto posicionamento alinhado com as variáveis externas à 

organização, onde devem ser analisados fatores como o posicionamento no 

mercado, estrutura da empresa, concorrência e suas mudanças. A segunda 

considera um adequado desempenho às características internas da organização, 
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sendo que os recursos existentes devem ser os diferenciais que a empresa 

necessita ter para obter maior sucesso que seus concorrentes. 

Entre as teorias e a práticas da administração estratégica, destaca-se o trabalho 

de Porter (1989), denominado Análise Estrutural da Indústria. O trabalho relata 

uma verificação empírica do relacionamento entre fatores externos e os fatores 

internos, procurando identificar os fatores responsáveis pelo sucesso ou fracasso 

das empresas em diferentes contextos. Compreende-se que a estrutura da 

empresa determina o comportamento dos compradores e vendedores que, por 

sua vez, determina o desempenho das empresas. A posição da empresa no 

mercado é o que resulta no sucesso ou fracasso das empresas, implicando que a 

estratégia de negócios das empresas deve ter como referência a estrutura de 

mercado na qual elas estão inseridas. Portanto, a análise de Porter (1989), é 

fundamentalmente externa, posicionada pela estrutura do mercado 

(VASCONCELOS E CYRINO, 2000). Em suma, a proposição de estratégia está 

relacionada com a noção de adaptação ao mercado. O posicionamento da 

empresa significa uma adaptação externa, na definição da estratégia correta, 

permitindo à empresa adaptar-se à estrutura do mercado. Portanto, a estratégia 

também deve ser internamente coerente, de forma que seja possível adaptar os 

recursos internos da empresa à sua posição no mercado. 

Na década de 80, emerge uma abordagem teórica sobre estratégia que foi 

desenvolvida e denominada de teoria dos recursos e capacidades. A teoria dos 

recursos e capacidades surge definitivamente conforme Morcillo et al., (2001) 

com Wernerfelt em 1984, que descrevia que os resultados adquiridos por uma 

empresa são oriundos dos recursos e capacidades distintivos que a mesma 

administra, que são fonte de interação e de vantagens competitivas, porque 

provêm da aprendizagem coletiva e é restrito de organizações que competem em 

mercados desafiadores.  O objetivo principal dessa teoria é a propositura de que 

a vantagem competitiva é influenciada pelos recursos e pelas competências, 

desenvolvidos e administrados pelas empresas, deixando de forma secundária o 
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ambiente externo e a estrutura da empresa. Vasconcelos e Cyrino (2000) 

consideram que de acordo com a teoria dos recursos e capacidades as empresas 

são vistas como um processo dinâmico na utilização dos recursos e 

competências. Tais recursos e capacidades devem ser percebidos como 

elementos raros, de difícil imitação e substituição, e difíceis para os 

concorrentes sob o ponto de vista da imitabilidade.  A economista Penrose na 

década de 60 foi quem antecipou vários temas da teoria dos recursos e 

capacidades, como característica pertinente de cada empresa, os vários recursos 

disponíveis, a importância dos conhecimentos adquiridos e sobre as formas de 

utilização. 

Outra abordagem teórica, iniciada, principalmente, com os estudos de 

Schumpeter em 1997, denominada, segundo Vasconcelos e Cyrino (2000), como 

teoria dos processos de mercado, aborda que o mercado é caracterizado por um 

processo contínuo de desenvolvimento de informações e de conhecimentos 

dispersos. A teoria enfatiza a ideia de que as empresas obtêm lucros pelas 

descobertas de oportunidades e pela capacidade gerencial de utilização e 

mobilidade de recursos nos mercados.  

                                           Os gerentes devem buscar oportunidades de produção e produtos inovadores,  
                                               utilizando, dois tipos de conhecimento: métodos científicos pela aplicabilidade  
                                               dos conhecimentos explícitos; e  informações apropriadas e circunstâncias   
                                               relacionadas às capacidades de aplicação do conhecimento (VASCONCELOS ;   
                                               CYRINO, 2000, p. 23). 
 

A teoria é baseada no entendimento sobre as rotinas e processos organizacionais, 

abrangendo o conjunto de processos administrativos (tarefas, rotinas, culturas, 

prioridades, softwares, políticas e procedimentos) influenciando a produção dos 

ativos tangíveis e intangíveis das empresas. Para Vasconcelos e Cyrino (2000) 

os processos administrativos e organizacionais cumprem três funções básicas: a) 

a função de organização e integração: que deve englobar o gerenciamento do 

uso dos recursos internos e externos; b) a função de aprendizagem: 

determinando que a prática e a repetição façam com que os recursos sejam 

utilizados de forma mais eficiente; c) a função de reconfiguração: que se refere 
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ao papel de antecipação das necessidades de novas competências e dos métodos 

e processos como fatores-chave para garantir um bom desempenho. Portanto, a 

abordagem sobre competências nas organizações se relaciona adequadamente 

com a teoria dos recursos e capacidades dinâmicas como também com a teoria 

dos processos de mercado visto que as competências gerenciais são orientadas 

para atuação na busca de resultados tanto para o mercado como também no 

ambiente interno da organização composta de pessoas e processos de trabalho. 

 

3.1.2. Competências gerenciais na visão da teoria dos recursos 

A ideia de competência organizacional surgiu a partir da evolução da chamada 

“visão da empresa baseada em recursos”, ou em inglês, Resource Based View 

(RBV) of the Firm. O trabalho pioneiro nesta área é o livro Theory of the Growth 

of the Firm, publicado por Penrose em 1959. Pode se entender que a obra de 

Penrose (1959) não foi essencialmente direcionada para a construção de um 

conjunto de prescrições gerenciais direcionadas para a busca da vantagem 

competitiva. O ponto mais enfatizado pela autora é em relação aos pressupostos 

centrais da microeconomia neoclássica trazendo contribuições significativas ao 

campo da estratégia. O crescimento da firma é alimentado por oportunidades 

que derivam da utilização integrada de recursos produtivos administrados pela 

organização, e pela estrutura administrativa que opera como mecanismo de 

coordenação desses recursos. Todavia, a proposta apenas diferencia os tipos de 

recursos, sendo que a autora apenas aborda uma simples divisão entre recursos 

físicos e humanos. 

A teoria Resource Based View (RBV), distingue-se da tradicional visão do 

posicionamento de Porter (1989), voltando sua análise para o interior da 

organização e analisando forças e deficiências de seus recursos sob sua 

orientação. De acordo com Barney (2001), essa abordagem é considerada como 

a mais consistente para determinar vantagem competitiva entre empresas. 

Segundo a perspectiva da RBV, é a “partir da articulação dos recursos, tangíveis 
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ou intangíveis, que a competência é construída, e um recurso é algo que a 

organização possui ou a que tem acesso, mesmo temporário” (MILLS et al., 

2002, p. 19). Barney (1991) contribuiu de maneira significativa com a teoria 

explicando que a vantagem competitiva deriva dos recursos e competências que 

uma organização administra que precisam ter quatro características: ser valiosos, 

raros, difíceis de imitar e não substituíveis. O autor relata que os recursos 

valiosos permitem que as organizações implantem estratégias que melhorem sua 

eficiência e eficácia. O valor do recurso é proveniente de uma análise de 

mercado e, portanto dos reflexos do recurso nas oportunidades, ameaças forças e 

fraquezas, e do impacto dos recursos internamente.  

Uma organização será diferente em função do grupamento singular de recursos 

possuído por ela, sejam os ativos organizacionais mais conhecidos, sejam 

competências ou capacidades (FLEURY A; FLEURY M, 2003). O desafio das 

empresas estaria em identificar quais os ativos estratégicos - ou o conjunto de 

recursos difíceis de imitar, escassos, apropriados e especializados pela empresa - 

influenciam a construção de uma vantagem competitiva sob o olhar da criação e 

preservação de ganhos econômicos. Pode se afirmar que a teoria quer 

demonstrar que o fato das organizações com um desempenho superior e uma 

vantagem competitiva alcançada não é explicado por terem uma posição no 

mercado melhor ou estarem em um segmento mais favorável, mas porque elas 

têm recursos eficientes que propiciam vantagem competitiva sustentável. Barney 

(1991) relata ainda que os recursos valiosos permitem que as organizações 

implantem estratégias que melhorem sua eficiência e eficácia. O valor do 

recurso vem de uma análise de mercado, e, portanto da influência do recurso nas 

oportunidades e ameaças, e do impacto dos recursos internamente. Recursos 

compartilhados por várias organizações concorrentes, por mais que tenham 

valor, não determinam uma vantagem estratégica sustentável. Assim, é preciso 

que o recurso seja raro e apenas a organização possua e administre este recurso. 

Além disso, as organizações concorrentes que não conseguirem ou tiverem 
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grande dificuldade de ter acesso a um recurso valioso e raro caracterizam o 

recurso como difícil de imitar. Dependência histórica, ambiguidade causal e 

complexidade social são fatores que, segundo o autor, influencia na dificuldade 

de imitação dos recursos.  

Por fim, é preciso que o recurso não seja substituído por outro, pois isso 

possibilitaria que concorrentes tivessem acesso a recursos similares que 

trouxessem vantagem competitiva. Nesse contexto, Barney (1991) ressalta que 

uma organização terá uma vantagem competitiva sustentável quando implantar 

uma estratégia de criação de valor que não esteja sendo implantada 

simultaneamente por nenhum outro concorrente atual ou potencial e que estes 

concorrentes não tenham condições de replicar os benefícios dessa estratégia.  

Portanto parte-se do pressuposto que os recursos intangíveis podem ser mais 

fortes que os tangíveis, sendo que a maioria das vantagens competitivas 

desenvolvidas advém de uma utilização eficiente dos recursos intangíveis. O 

grupo de bens intangíveis é constituído por recursos como cultura 

organizacional, competências essenciais humanas e conhecimento demonstrado. 

Grant (1991) apresenta uma proposta que classifica os recursos em seis 

categorias, e tem se tornado útil para a identificação desses recursos: recursos 

financeiros, recursos físicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, reputação 

e recursos organizacionais. Desse modo, torna-se mais fácil à identificação dos 

recursos intangíveis e das competências individuais.  

Além de entender os conceitos e as classificações dos recursos que embasam a 

teoria da RBV é importante enfatizar que alguns autores, como Ghemawat 

(2000) defendem que os recursos geradores de vantagem competitiva presentes 

nas empresas são de certa forma, heterogêneos e, como representam um 

conjunto com mobilidade imperfeita não são facilmente encontrados e 

adquiridos pela concorrência. Fleury e Fleury (2003) descrevem que esta teoria é 

mais apropriada às constantes mudanças ambientais complexas as quais as 

organizações se posicionam e afirmam que a abordagem colocada pela teoria 
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RBV de dentro para fora é mais adequada para se compreender como as 

estratégias são planejadas e executadas. 

O que interessa para este trabalho são três aspectos: primeiro, a ideia de recursos 

associada à competência, o que, no entanto se torna problemático, uma vez que, 

como diz Foss (1997) apud Fleury e Fleury, (2000), existe ainda uma “sopa 

terminológica” dentro da teoria RBV, onde se utilizam conceitos como recursos, 

competências, capacidades, ativos, etc. para o que é, muitas vezes, 

essencialmente a mesma coisa. Segundo, a ideia de competências como caminho 

para a aquisição de vantagem competitiva. E finalmente, o papel das 

competências e dos recursos na inovação. 

Se pela perspectiva estratégica o conceito de competência tem origem a partir da 

corrente Resource Based View (RBV), pode-se dizer que o mais relevante na 

construção da noção de competências gerencial passa pelos momentos de 

instabilidade ou estabilidade econômica, pela alta ou baixa previsibilidade da 

relação das empresas em seus mercados atuantes e pela intensificação das 

estratégias de customização. Nesse contexto os gerentes se posicionam como 

protagonistas, além de saber fazer deve apresentar a capacidade de identificar e 

selecionar o como fazer a fim de se adaptar às situações específicas e 

desafiadoras (RUAS, 2005). 

 

3.1.3. Desenvolvimento das competências gerenciais no contexto 

organizacional 

Diante dos cenários desafiadores para as organizações o conceito de “eventos” 

tem devida importância, conforme a definição de Zarifian (2001). O conceito de 

“eventos” é fundamental para entender a transformação do conceito de 

qualificação em contínua aquisição de competência. Entende se melhor o 

conceito de “eventos”, como um avanço da qualificação em relação ao exercício 

do trabalho. A competência no esquema de acordo com o autor é individual e só 

pode ser avaliada nas situações concretas de trabalho. Ela pressupõe um gerente 
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capaz de tomar iniciativa e assumir responsabilidade diante de “eventos”, ao 

mesmo tempo mobilizar uma rede de pessoas em interações para compartilhar 

responsabilidades. Eventos ocorrem de maneira imprevista, inesperada não são 

programados, vindo influenciar na busca dos resultados esperados. É em torno 

dos eventos que os indivíduos devem se deparar e resolver os problemas mais 

complexos e importantes o que significa que a “competência profissional não 

deve ser engessada em definições prévias de tarefas para serem simplesmente 

executadas” (ZARIFIAN, 2001, p.42). 

Em se apropriando do conceito de “evento” pode se interligar a noção de 

competência em sua dimensão individual como uma maneira do indivíduo poder 

entrar em contato com conhecimentos e experiências que adquire e utiliza nos 

seus percursos. É nesses contatos que suas competências gerenciais se 

desenvolvem e se atualizam (ZARIFIAN, 2001). 

A competência gerencial não é um estado e não se limita a um conhecimento 

específico. Le Boterf (2004) aborda a competência como resultado do 

cruzamento de três eixos, a formação da pessoa (sua biografia e socialização), 

sua formação educacional e a sua experiência profissional. Segundo o autor a 

competência é um saber agir responsável, como tal reconhecido pelos outros. 

Pode se afirmar que a noção de competência aparece, então, associada a verbos 

de ação como saber agir, mobilizar recursos, saber ensinar, saber resolver 

problemas, ter visão e ação estratégica. Por isso as competências devem agregar 

valor econômico para a organização e valor social para o individuo (FLEURY 

A; FLEURY M, 2000). 

Capacitar gerentes para estimular o desenvolvimento e atualização sempre foi e 

será um desafio para as organizações. Muitas empresas investem no treinamento 

e desenvolvimento de gerentes se preocupando com as habilidades estratégicas, 

humanas e técnicas, relacionadas ao exercício da função gerencial. Fleury e 

Fleury (2000, p.64) citam que a partir dos anos 1990 surgem novos desafios que 

“levam ao alinhamento definitivo das políticas de gestão de recursos humanos às 
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estratégias empresariais, incorporando à prática organizacional o conceito de 

competência, como base do modelo para se gerenciar pessoas”. 

Como foram ressaltadas anteriormente as competências foi ganhando forças a 

partir dos trabalhos de Hamel e Prahalad (1995) em especial o livro Competindo 

pelo Futuro, com a introdução do conceito de core competences, que, segundo 

os autores, “são as portas para as oportunidades futuras” (HAMEL; 

PRAHALAD, 1995, p.228). De acordo com os autores, as competências 

essenciais são o conjunto de habilidades e tecnologias que habilitam uma 

companhia a proporcionar um benefício particular para os clientes, mais do que 

uma habilidade ou tecnologia. Os autores se referem à competência essencial 

como a raiz da competitividade, em mercados inexistentes e futuros. A 

oportunidade da empresa em identificar as suas competências lhe oferece 

condições para realizar investimentos e alocar recursos em focos estratégicos. 

Outros autores preferem utilizar o termo competência organizacional (FLEURY 

A; FLEURY M, 2000; RUAS, 2005; DUTRA, 2001), por considerarem que o 

conceito “competência essencial” está mais apropriado a empresas que criam e 

lideram um espaço de competição, o que não parece adequado no mercado 

empresarial brasileiro. 

As competências organizacionais dependem da situação de cada empresa para 

identificar seus recursos e transformá-los em vantagem competitiva. Convém 

destacar que, algumas empresas planejam e desenham seus processos de 

conversão de recursos em competências organizacionais para se destacar no 

cenário competitivo e mover a dinâmica organizacional. A estratégia surge 

vinculada às competências da empresa, enquanto o seu desdobramento em 

competências individuais atravessa níveis hierárquicos e equipes de trabalho.  

A eficiência da organização resulta da capacidade de articular o seu 

direcionamento estratégico com as competências da empresa, dos grupos e as 

competências individuais. Portanto, estabelecer o direcionamento estratégico, 

alinhado às competências organizacionais e desdobrado em competências, tanto 
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coletivas ou individuais, implica pensar sobre a cultura organizacional e o 

modelo de gestão. 

Zarifian (2001) apresenta as seguintes competências em uma organização que 

acabam por organizar diferentes áreas de desenvolvimento de competências: 

. Competências sobre processos: os conhecimentos sobre os processos de 

trabalho; 

. Competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve 

ser realizado; 

. Competências sobre a organização: saber organizar os fluxos de trabalho; 

. Competências de serviço: aliar a competência técnica à pergunta: qual o 

impacto que este produto ou serviço terá sobre o consumidor final? 

. Competências sociais: saber ser, incluindo atitudes que sustentam os 

comportamentos das pessoas. O autor identifica três domínios dessas 

competências: autonomia, responsabilização e comunicação. 

Essa classificação proposta pelo autor influencia a formação de competências 

diretamente à função gerencial. Ao definir sua estratégia competitiva, a empresa 

identifica as competências essenciais do negócio que atua e as competências 

necessárias a cada função.  Dutra (2002) incorpora a essa abordagem sobre 

competências individual, o conceito de entrega. De acordo com o autor a 

agregação de valor profissional à organização reflete identificar a entrega, ou 

seja, visualizar os resultados que serão produzidos de fato. 

Parry (1996) é um autor que destaca que a competência pode ser medida 

conforme padrões estabelecidos e aperfeiçoada pelo treinamento e 

desenvolvimento. Nessa concepção, identifica-se uma necessidade para 

quantificar os avanços obtidos, em termos de níveis de competência. Porém, o 

padrão referencial parece se restringir a uma escala em que se avalia cada 

gerente frente a competências esperadas.  

A competência aparece também vinculada a resultados de objetivos estratégicos e organizacionais 

(DUTRA, 2001). Empresas que se orientam por metas a serem atingidas em termos de negócio 
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transferem essa mesma abordagem para as equipes e para os indivíduos. Nessa associação, as 

competências organizacionais começam a ser relacionadas às competências gerenciais. Segundo 

Ruas (2005), a noção de competência pode se manifestar em três dimensões 

distintas: no nível estratégico, em que se situam as chamadas competências 

organizacionais; no nível intermediário, das áreas funcionais, em que se 

encontram as chamadas competências funcionais; e no nível do indivíduo, em 

que estão as chamadas competências individuais ou gerenciais. O 

estabelecimento das competências individuais ou gerenciais deve estar 

vinculado à reflexão sobre as competências organizacionais, uma vez que é 

mútua a influência entre elas. As competências organizacionais são as relativas 

ao coletivo, ao grupo total de pessoas de uma empresa. Elas concebem os 

objetivos estratégicos e moldam a chamada intenção estratégica da organização 

(HAMEL; PRAHALAD, 1995), dentro de uma direção apontada pela visão e 

missão da empresa, considerando seus valores e princípios (FLEURY A; 

FLEURY M, 2004). 

Ruas (2005) demonstra sua preocupação com o nível de compreensão das 

competências organizacionais. O autor, apoiado pela literatura sobre o tema e 

por sua experiência profissional e acadêmica, entende a necessidade de 

articulação entre as competências organizacionais e as competências individuais. 

As primeiras, como uma tradução da estratégia empresarial. A segunda 

(pessoas), como elemento chave na construção dia-a-dia dessa projeção de 

metas e objetivos. Essa preocupação leva-o ao entendimento de que o fato dos 

gerentes estarem mobilizando suas capacidades, não significa que estejam 

alinhados com a estratégia da organização.   

Ao considerar que a competência se consolida a partir da mobilização de 

recursos, para a obtenção de resultados, pode-se entender que algo possa ser 

construído, aperfeiçoado e melhorado. Assim, a competência se insere em uma 

perspectiva construtivista. Mais uma vez a visão de processo, no 

desenvolvimento de competências, sobrepõe-se à abordagem de resultados. 
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Cabe à empresa poder identificar a competência, validá-la e fazê-la evoluir 

constantemente (ZARIFIAN, 2001). Nesse contexto, a gestão por competências 

gerenciais prioriza a noção de processos, dando um lugar privilegiado à 

aprendizagem da autonomia como autodesenvolvimento. 

A noção de competência gerencial deve ser pensada como uma ação através da 

qual se mobilizam conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais e profissionais 

a fim de cumprir com uma tarefa ou responsabilidade, numa determinada 

situação. A noção de competência, portanto, se torna efetiva através de ações 

que mobilizam capacidades. Mais importante do que dar ênfase à “metodologia” 

de gestão das competências (noção, definição, composição e classificação) é 

tratá-la em função das necessidades organizacionais, do desenvolvimento das 

pessoas e da avaliação de desempenho (RUAS; ANTONELLO; BOFF 2005). 

Assim, segundo os autores, a metodologia de gestão por competências 

gerenciais não deve servir como uma “camisa-de-força”. As competências 

gerenciais devem ser relacionadas às necessidades organizacionais e construída 

umas sobre as outras numa relação de causa-efeito. O principal a ser 

considerado para o estudo de competências gerenciais é a representação desse 

aspecto, apoiando-se na tríade saberes, saber-fazer e saber-ser (LE BOTERF 

2003), promovendo minucioso estudo de cada competência identificada. 

Propõe se estudar a seguir métodos e técnicas utilizados para mapeamento de 

competências gerenciais, processo fundamental para realizar um diagnóstico 

acurado das competências gerenciais relevantes à organização.  

 

3.2. Ferramentas de Mapeamento de Competências Gerenciais  

Conforme os conceitos abordados anteriormente, a eficácia organizacional, hoje, 

depende em grande parte da capacidade de ativar, compartilhar e transformar o 

capital intelectual da empresa em uma vantagem competitiva sustentável e difícil de 

imitar.  
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Este tópico procura estudar uma tipologia de competência gerencial que integra as 

definições anteriores, quadros da literatura e método para mapear competências 

gerenciais que ajudam a transição de uma função baseada em tarefas para uma lógica 

baseada em competências gerenciais comportamentais. 

 

3.2.1. Competências gerenciais como comportamentos 

Modelos de gestão por competência começaram a proliferar no início de 1990, 

principalmente sob a influência de Boyatzis (1982) em um estudo pioneiro 

sobre o gerente competente. O autor adotou o termo "competência", no plural 

"competências", que ele descreveu como uma característica subjacente de um 

indivíduo relacionada a um desempenho eficaz ou superior em um trabalho. O 

estudo concluiu que não havia nenhum fator único, mas uma série de fatores que 

poderiam ser identificados hierarquicamente por níveis de proficiência, posição 

e desempenho, tais como: características pessoais, experiências, motivações e 

outros atributos. Competências essenciais ou básicas podem ser contrastadas 

com competências individuais diferenciadas que distinguem desempenho 

superior de médio desempenho, e havia também um nível superior de 

desempenho para competências consideradas estratégicas que pareciam ser 

vitais para o sucesso competitivo e desempenho organizacional. 

Competências descritas pelos comportamentos implicam a todas as competências 

orientada a pessoa e que englobam aptidões interpessoais, como a capacidade de se 

comunicar e cooperar com outros. Competências como comportamentos podem ser 

definidas como talentos e qualidades que compõem um indivíduo e que pode ser 

implantado por este indivíduo independentemente de qual é o conteúdo de seu 

trabalho específico em um determinado ponto no tempo em uma determinada 

organização. Estas competências são críticas para o sucesso organizacional e 

Alderson (1993) identifica cinco que são considerados  mais essenciais em um 

contexto organizacional, ou seja: relações interpessoais, comunicação, confiança, 

acessibilidade às mudanças e disciplina.  
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Competências gerenciais, como comportamentos, definem as formas desejáveis no 

exercício de um trabalho específico e concentra-se principalmente na forma como 

os gerentes fazem seu trabalho. Por conseguinte, competências gerenciais como 

comportamento acabam por definir e avaliar o comportamento individual como 

criatividade, iniciativa, persistência na resolução de problemas, disciplina, 

assertividade e empatia (ROWE, 1995). Portanto, uma abordagem de 

gerenciamento de competências gerenciais concentrando-se nas competências 

comportamentais opera com expectativas de desempenho ao invés de padrões e 

referenciais passados, assim sendo adota-se o conceito de busca da excelência 

contínua (ROWE, 1995).  

Competências gerenciais comportamentais são aquelas que permitem que os 

gerentes aprendam, questionem e, finalmente, alterem as rotinas existentes e 

procedimentos, contribuindo assim para as transformações eficazes. Em outras 

palavras, competências gerenciais comportamentais estão interligadas com o que é 

encontrado na literatura como competências transformacionais e desempenham um 

papel cada vez mais importante na atual realidade organizacional de contínuos 

desafios (HARVEY et al., 2000). 

  

3.2.2. A identificação do perfil do gerente para o mapeamento das competências 

gerenciais 

Métodos eficazes para medir ou mapear as competências de trabalho 

gerencial oferecem a premissa de que certas situações de trabalho devem 

apresentar aos gerentes o desafio necessário para promover a aprendizagem 

no trabalho e desenvolverem uma medida destinada a avaliar a qualidade 

do desenvolvimento das atribuições e comportamentos gerenciais que 

compõem um perfil gerencial.  

McCauley et al., (1994) identificaram dez dimensões de atribuição de 

trabalho, que estão organizadas em categorias conceituais gerais. A 

primeira dimensão refere-se ao grau a que um gerente deverá assumir um 
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conjunto de responsabilidades novas ou diferentes, tais como mudar de 

uma linha pessoal de atuação para uma atuação orientada por mudanças 

estratégicas do negócio. Novas responsabilidades ou responsabilidades 

desconhecidas forçam os gerentes para iniciar novas maneiras de lidar com 

problemas, revelando que as abordagens existentes podem ser insuficientes 

e frequentemente requerem que os gerentes executem suas atribuições em 

conjunto com os pares, subordinados e superiores, proporcionando assim 

um desafio de aprendizagem motivador e de adaptabilidade (OHLOTT, 

2004). As três próximas dimensões de atribuição de trabalho envolvem a 

análise de cenários externos e internos, criação e gestão da mudança. O 

desenvolvimento de novas direções é uma atribuição que pode requerer a 

abertura de uma nova unidade de negócios, estimulando o gerente a fazer 

mudanças estratégicas, implementando uma reorganização ou reagindo a 

uma mudança no ambiente de negócios. As seguintes duas dimensões 

representam o grau ao qual uma atribuição de trabalho envolve elevados 

níveis de responsabilidade. Especificamente, grandes desafios ou 

atingimento de metas é o grau ao qual a atribuição envolve 

responsabilidade significativa através de prazos claros, pressão da gerência 

sênior, alta visibilidade e responsabilidade para decisões importantes. 

Planejamento e plano orçamentário referem-se ao grau em que a atribuição 

envolve uma ampla abrangência das responsabilidades significativas (por 

exemplo, grandes orçamentos, número significativo de pessoas, diversas 

funções). Estes aspectos de uma atribuição representam pressões 

significativas que desafiam e motivam os gerentes a melhorar suas 

capacidades atuais e perspectivas futuras (McCALL; LOMBARDO; 

MORRISON, 1988; McCAULEY et al., 1994). As próximas duas 

dimensões envolvem o grau ao qual uma atribuição de trabalho requer a 

habilidade em gerenciar interfaces com os outros. Influenciar sem ser 

autoritário é uma atribuição do gerente que requer uma forma para obter a 
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cooperação daqueles sobre quem ele tem pouca autoridade formal, como 

colegas e gerentes de alto nível. Lidar com a pressão externa é o grau ao qual 

um trabalho requer gerenciamento e responde aos fatores externos que 

afetam os negócios que trabalha o gerente, por exemplo, tendo como 

atribuição a coordenação com os fornecedores ou prestadores de serviços. 

Gerenciar ativamente essas interfaces pode ser fundamental porque requer 

habilidades de negociação e influência para construir relacionamentos 

colaborativos e uma mudança de comportamento pela influência lateral é tão 

importante quanto dirigir subordinados. As duas dimensões finais dizem 

respeito à gestão da diversidade que se refere em como trabalhar com um 

grupo de pessoas ou equipe de indivíduos diversificados culturalmente. É a 

dimensão de atribuição de trabalho entre culturas que captam o grau de 

interação com pessoas de diferentes origens étnicas e/ou culturais. As 

atribuições que implicam a gestão da diversidade exigem que os gerentes 

saibam trabalhar e influenciar vários tipos de pessoas e desafiam os gerentes 

para desenvolver uma compreensão das diferenças culturais e a melhorar sua 

adaptabilidade interpessoal (McCALL; LOMBARDO; MORRISON, 

1988). 

Um conjunto de atributos para compor o perfil de um líder é traduzido por 

Bower (1999) como: 

. confiabilidade (considerando a integridade e honestidade); 

. justiça (prezar pela igualdade, reciprocidade e imparcialidade); 

. comportamento despretensioso; 

. capacidade de ouvir 

. mente aberta; 

. sensibilidade com as pessoas (intuição, percepção, empatia); 

. sensibilidade às situações; 

. iniciativa; 

. bom senso; 
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. liberalidade (ser tolerante a várias visões); 

. flexibilidade e adaptabilidade; 

. capacidade de tomar decisões precisas e oportunas; 

. capacidade de motivar; 

. senso de urgência (uso do tempo para gerar vantagem competitiva) 

Echevest (1999) realizou uma pesquisa descritiva em quatro estados brasileiros 

em duas etapas: uma exploratória, na qual foram identificados vários atributos 

gerenciais possíveis de serem avaliados e uma quantitativa para a mensuração 

do grau de importância dos atributos identificados na pesquisa exploratória. A 

pesquisa exploratória identificou 48 atributos que poderiam compor o perfil de 

um gestor, sendo que a pesquisa quantitativa apontou os 12 atributos mais 

relevantes: integridade, visão estratégica, capacidade de liderança, visão da 

empresa, capacidade de decisão, foco no resultado, ética no trato das questões 

profissionais e aspectos sociais, capacidade de negociação, motivação, 

coordenação de trabalhos em equipe, habilidade interpessoal e atitude pró-ativa. 

A diversidade de competências exigidas nos ambientes de negócios e da mesma 

forma, as inúmeras expectativas constituem a falta de unidade, mesmo entre os 

autores que se dedicam ao estudo das competências. 

Klemp (1999) através da Cambria Consulting realizou uma pesquisa empírica 

em grandes empresas mundiais para mapeamento de modelos de competências de 

liderança, a exemplo da AT&T, British Petroleum, Ford, General Electric, Siemens-

Rolm e Unilever, onde as mesmas apontaram as práticas e atributos pessoais mais 

desejáveis em um líder. Ainda que esta observação tenha sido realizada em 

organizações empresariais com características distintas, os resultados obtidos 

convergem para as habilidades sobre o tema liderança e também foram 

confirmadas pelos lideres empresariais entrevistados. 

A partir do estudo realizado, Klemp (1999, p.134) considera que existem dois tipos de 

competências: as práticas, definidas como "o que as pessoas fazem, exercendo suas 

funções, para obter resultados" e os atributos, definidos como "conhecimentos, 
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técnicas e outras características que as pessoas trazem para a função, que lhes 

permitem exercer as tarefas de liderança." 

Segundo Klemp (1999, p. 134) 

                                Os atributos são a matéria-prima do desempenho, são as habilidades necessárias para            
                                         exercer  a função. As práticas são as atitudes tomadas a partir dos próprios                     
                                                    atributos. Podem ser descritas a partir da observação do comportamento no   
                                        exercício da função. As práticas dependem dos atributos [...]. 
 

Foram codificados três tipos de modelos de liderança: o primeiro é 

concentrado em atributos, o segundo é concentrado em práticas e o último 

mistura atributos e práticas. Segundo o autor, a maioria das empresas adota o 

modelo misto (atributos e práticas) de liderança, ou seja, seus líderes devem 

possuir, além das qualidades certas, a capacidade de fazer com eficiência. Os 

atributos mais citados pelas empresas participantes desse estudo estão 

apresentados no Quadro 1: 

 

Quadro 1 — Principais Atributos de Liderança 

Principais Atributos Respostas das empresas 

Integridade 77% 
Sinceridade 77% 
Ética 77% 
Capacidade de realização 76% 
Habilidade de lidar com pessoas 73% 
Orientação para o aprendizado 73% 
Capacidade de direcionar e controlar 66% 
Capacidade de influenciar pessoas 64% 
Raciocínio estratégico 64% 
Compreensão de conceitos 63% 
Flexibilidade 61% 
Adaptabilidade 61% 
Autoconfiança 60% 
Coragem 60% 

Fonte: Adaptado de Klemp (1999) 

 

Outros atributos menos citados foram: iniciativa, orientação para a ação, 

capacidade de comunicação, energia, entusiasmo, habilidade política, 

cooperação, raciocínio analítico, responsabilidade, comprometimento, 
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capacidade de julgamento, capacidade de tomar decisões, conhecimento do 

negócio. 

Já as práticas consideradas como principais são as apresentadas no Quadro 2: 

 

Quadro 2 — Principais Práticas de Liderança  

Principais Práticas Resposta das empresas 

Desenvolver pessoas 64% 
Obter resultados 55% 
Concentrar-se no cliente 52% 
Comunicar-se 52% 
Orientar a visão e a direção 46% 
Criar laços de relacionamento comercial 43% 
Tomar decisões 41% 
Gerenciar o desempenho 39% 

Influenciar a organização 38% 
 Fonte: Adaptado de Klemp, 1999. 

 

Outras práticas mais citadas pelas empresas participantes do estudo empírico 

foram: cooperar, participar de equipes, criar equipes, desenvolver soluções 

criativas, criar um ambiente de alto desempenho, impulsionar mudanças, ser 

um modelo em sua função, gerenciar a diversidade, valorizar o outro, 

desenvolver estratégias, assumir responsabilidades pelas coisas. 

Oderich (2005) aponta, a partir de levantamento bibliográfico realizado, 

componentes do perfil do gestor atual. Em ordem: visão sistêmica e estratégica, 

domínio pessoal, capacidade de trabalhar em equipe, habilidades humanas e 

interculturais, criatividade, flexibilidade, capacidade de inovação, 

comportamento ético e capacidade de aprender, liderar e educar. Mesmo 

considerando as várias naturezas de organizações e o universo onde se 

encontram inseridas, não é possível esgotar a ampla gama de competências que 

precisam compor o perfil de um gerente. Na verdade, o que parece criar-se é um 

sentimento de frustração e inadequação, tamanha exigência faz-se aos 

profissionais para que se apropriem dessas competências, implementando-as 

nos espaços de trabalho.   
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Todos os quesitos ou atributos apresentados por Oderich (2005) parecem que 

tem o intuito de mistificar o perfil de um “herói” organizacional ou 

gerencial, trata-se de buscar uma forma coerente de tratar essas percepções 

sistematicamente, o que pode ser buscado através de estudos específicos e 

adaptado às situações de cada empresa. 

A qualidade de identificação e descrição das atribuições gerenciais para o 

desenvolvimento de competências é determinada pelo grau em que cada uma 

destas dimensões está presente nas atribuições de gestão específica. 

Atribuições que são pouco relevantes nas suas descrições podem ser 

consideradas como tendo pouco destaque na operacionalização, e aquelas 

que são ricas nas suas descrições em algumas ou na maioria das dimensões 

podem facilitar altamente o desenvolvimento das competências gerenciais. 

Muitas vezes, quando uma dimensão de desenvolvimento está presente e é 

bem descrita pela atribuição, nas outras dimensões não seria necessário 

repetir a descrição. (McCALL; LOMBARDO; MORRISON, 1988). Por 

exemplo, uma atribuição que requer o desenvolvimento de novos rumos 

também pode envolver um aumento do escopo e escala das operações a 

serem gerenciados e requerem uma grande quantidade de comunicação 

lateral e coordenação para trazer mudanças significativas, no entanto, essa 

atribuição pode ocorrer em uma organização altamente homogênea e não 

requer que o gerente seja incumbido de gerenciar um grupo de trabalho 

diversificado.  

De acordo com McCall, Lombardo e Morrisom (1988), a qualidade do perfil 

gerencial pode afetar o estado final do desenvolvimento das competências 

dos gerentes, que querem aplicar o conhecimento e as habilidades 

necessárias para o comportamento gerencial eficaz, porque os requisitos e 

as atribuições de trabalho de desenvolvimento são tipicamente novas, 

presentes em situações diversas, e/ou fornecem maior exposição a 

diferentes áreas de uma empresa, o que lhes permite aperfeiçoar e aumentar 
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os seus conhecimentos atuais sobre o negócio que eles trabalham, como 

trabalham com os outros e como conseguem que o trabalho seja realizado.  

Por sua vez, este aumento do conhecimento permite que os gerentes 

realizem mais eficazmente as dimensões ou fatores críticos das suas 

funções de trabalho. Além disso, novas atribuições  exigem que os gerentes 

testem novas formas de pensar e de agir, que facilitam a prática de 

atributos e habilidades subdesenvolvidas, que contribui para o desempenho 

superior (OHLOTT, 2004).  

 

3.2.3. A construção do quadro de competências gerenciais para avaliação  

Antonacopoulou e FitzGerald (1996) sinalizam que há um perigo se as 

organizações concentrarem-se nas competências do passado ao invés de 

competências de amanhã. Assim, um quadro de competências gerenciais deve 

refletir as necessidades atuais e futuras da organização.  

A este respeito, gestão por competências gerenciais tem uma importante 

contribuição a nível organizacional e individual, pois garante que competências 

individuais estão vinculadas a estratégias de uma organização (DRAGANIDIS; 

MENTZAZ, 2006). Assim, do ponto de vista do desenvolvimento de gestão, é 

importante saber se os gerentes possuem as competências necessárias para 

alcançar um desempenho de trabalho especializado.  

Neste contexto, a literatura sugere que quando se tem competência pode haver 

necessidades em termos de lacunas, permitindo uma melhor compreensão do 

desempenho gerencial. Uma discrepância ou uma lacuna surge quando uma 

competência que um indivíduo possui é menor do que o que é necessário para o 

desempenho de trabalho especializado (AGUT; GRAU; PEIRÓ, 2003). Além 

disso, existem diferenças na importância de diferentes competências para a 

execução de um trabalho.  

Tendo em conta as percepções dos indivíduos de quão importante é uma 

competência específica para a realização de um trabalho poderiam se evitar um 
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enfoque desequilibrado nas competências menos importantes (HANSSON, 

2001). Embora uma diferença perceptível, por vezes, pode ser uma expressão de 

preferência (LATHAM, 1988), essa informação é útil na tomada de decisões no 

momento da avaliação. Por exemplo, uma vez que foram identificadas as 

lacunas ou “gaps” de competência, se for necessário, uma organização poderia 

decidir contemplá-las por meio de estratégias adequadas tais como formação, 

emprego enriquecido, inovação, conteúdo do trabalho, trabalho de modificação, 

melhoria do clima organizacional, etc. (CALDWELL, 2008).  

Problemas de medição com a avaliação de competências, apesar de popularidade 

dos quadros ou mapas de competência entre os profissionais, tende a aumentar. 

A comunidade científica tem considerado os estudos de competência com algum 

grau de ceticismo (LIEVENS; SANCHEZ; De CORTE, 2004). A validade das 

"competências" como construções mensuráveis parece estar no cerne desta 

controvérsia. Validade de conteúdo significa que a lista de competências usada 

para a avaliação é uma amostra representativa do universo de interesse do 

gerente e que cada uma das competências gerenciais descritas deve ser exata e 

adequada para ser avaliada. A este respeito, Hayes; Rose-Quirie e Allinson 

(2000) argumentam que as listas de competências serão sempre incompletas. 

Eles citam exemplos de estudos nos quais os gerentes não foram capazes de 

descrever todas as competências necessárias para um trabalho.  

A construção do conteúdo deve-se enfatizar a importância de descrever as 

competências de forma clara a fim de observar e medir (MARKUS; COOPER-

THOMAS; ALLPRESS, 2005). Na validade de critério, é enfatizada a 

importância das competências de medição com certa precisão. No entanto, as 

competências de certa forma são operacionalizadas e as medidas dependem de 

como as competências serão utilizadas na prática.  

Competências são geralmente avaliadas usando três metodologias distintas: 

auto-avaliação que permite avaliar a melhoria e/ou declínio de competências ao 

longo do tempo; avaliação de terceiros que permite o acompanhamento e a 
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avaliação da evolução da aprendizagem/aquisição individual de competências; 

avaliação de pares que permite a avaliação da posse de competências conforme 

percebida pelos pares. No entanto, a avaliação das competências pode ser 

propensa a sofrer de problemas de confiabilidade dificultando a avaliação por 

parte dos avaliadores. Portanto, uma descrição clara e precisa das competências 

gerenciais é uma questão-chave (MARKUS et al., 2005). 

Sendo assim torna se fundamental conhecer a estratégia da empresa – identificar 

competências organizacionais; conhecer os processos e fatores críticos de 

sucesso do negócio através das diferentes áreas funcionais – identificar 

atribuições funcionais; e, também, desdobrá-las em competências gerenciais. A 

partir disso, é possível comparar as competências gerenciais esperadas e as que 

serão entregues, na realidade. Pela auto-avaliação e comparação com outras 

avaliações pode se identificar a constatação de possíveis lacunas ou “gaps” de 

alinhamento das competências gerenciais com as organizacionais e atribuições 

funcionais. Estas lacunas são importantes, pois possibilitam localizar 

oportunidades de melhoria, através de programas específicos de capacitação 

para o gerente. 

É possível dizer que as estratégias e vantagens competitivas das empresas 

norteiam as competências organizacionais. Estas, por sua vez, influenciam direta 

e reciprocamente as demandas de competências funcionais e individuais no 

contexto de determinada organização (FLEURY A e FLEURY M, 2004 e 

DUTRA, 2004). De acordo com King, Fowler e Zeithaml (2002), embora a 

maior parte dos gerentes reconheça as competências da empresa como fonte 

importante de vantagem competitiva, muitas organizações encontram 

dificuldades em identificá-las e avaliá-las. Nestes casos, aos olhos dos gerentes, 

as competências específicas são frequentemente ambíguas, e a percepção 

individual sobre elas pode variar muito. Essa falta de especificidade pode ocultar 

visões distorcidas e errôneas acerca das competências, e, quando isso ocorre 

com os gerentes, as implicações para a empresa podem ser extremamente 
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graves. Por outro lado, quando os gerentes têm opiniões similares sobre as 

competências mais importantes da empresa, eles tendem a ser mais coerentes 

nas decisões voltadas a desenvolver e fortalecer essas competências (FLEURY 

A e FLEURY M, 2004).  

A identificação das lacunas de competências pode indicar áreas onde é preciso 

investir para proteger ou aumentar a condição competitiva da empresa. A 

avaliação dos aspectos das competências de uma empresa pode revelar 

competências que, talvez, se desvalorizem em decorrência da imitação por parte 

dos concorrentes ou de mudanças no ambiente. Em geral, as empresas que 

investem tempo e esforços na avaliação de suas competências têm à disposição 

informações valiosas para apoiar a tomada de decisões estratégicas. Desta 

forma, cabe salientar a importância do aspecto relativo ao consenso, pois o 

alinhamento estratégico está sedimentado sobre a existência, ou não, do 

consenso entre os gerentes sobre as suas competências gerenciais em 

alinhamento à estratégia, isto é, qual é a estratégia da empresa; quais são as 

competências organizacionais e possíveis “gaps” entre competências gerenciais 

esperadas (pela estratégia) e as competências gerenciais efetivamente entregues 

no entendimento dos gerentes. 

 

3.2.4. Método e técnica para o mapeamento de competências gerenciais 

O trabalho para mapear as demandas e as exigências impostas ao administrador 

contemporâneo torna-se um desafio diante da complexidade que cerca tais 

atividades. As competências que formam o perfil ideal do executivo são tão 

numerosas que só mesmo um “super-profissional” seria capaz de desempenhá-

las de forma adequada (RUAS, 2005).  

Uma vez que as competências gerenciais se formam pela base das competências 

organizacionais e funcionais, pode-se considerar que elas se influenciam 

mutuamente, de modo que a organização prepara os gerentes para enfrentar 

novas situações dentro da própria organização ou mesmo em sua vida pessoal, 
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enquanto o gerente oferece à organização o seu aprendizado, de modo que esta 

tenha as condições necessárias para enfrentar os novos desafios (DUTRA, 

2008). Portanto, desenvolvimento de um gerente na organização é resultado de 

sua capacidade de realizar trabalhos e assumir responsabilidades de maior 

complexidade e assim agregar maior valor à organização. Isso significa, que 

pode se utilizar a métrica de complexidade do trabalho não apenas para os 

processos de desenvolvimento, mas também, para processos de avaliações de 

desempenho e definição de carreiras. Dessa forma, consegue-se a integração das 

práticas de desenvolvimento gerencial e dessas com a estratégia organizacional. 

É importante lembrar que Prahalad e Hamel (1990), por sua vez, referem-se à 

competência como um atributo da organização, que a torna eficaz e permite a 

consecução de seus objetivos estratégicos. É possível, então, classificar as 

competências como humanas (ou profissionais) e organizacionais (BRANDÃO; 

GUIMARÃES, 2001). Segundo esses autores, a gestão por competências 

constitui um processo contínuo, que tem como etapa inicial a formulação da 

estratégia organizacional. Em seguida, em razão dos objetivos estabelecidos, 

pode se definir indicadores de desempenho no nível corporativo e metas, e 

identificar as atribuições e competências necessárias para concretizar o 

desempenho esperado. Depois, por meio de instrumentos de gestão do 

desempenho e de outras ferramentas gerenciais, a organização pode descrever os 

fatores de cada competência necessária e identificar os gap’s ou lacunas de 

competências, isto é, a discrepância entre os fatores de competências necessários 

para concretizar a estratégia corporativa e as competências disponíveis 

internamente. Feito esse diagnóstico, a organização pode planejar ações para 

captar e desenvolver as competências de que necessita, bem como estabelecer 

planos de trabalho e de acompanhamento do desempenho. Finalmente, há uma 

etapa de avaliação, em que os resultados alcançados são comparados com os que 

eram esperados, gerando informações para retroalimentar o processo. 
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Pensando no presente trabalho, para a organização adotar um modelo de 

desenvolvimento gerencial com base em competências, é necessário que esta 

identifique as competências gerenciais e estabeleça os níveis de complexidade. 

Partindo da concepção de que as competências gerenciais, aliadas a outros 

recursos formam as competências organizacionais, é necessário que a 

organização defina suas competências essenciais, de acordo com seus objetivos 

e estratégias, e posteriormente estabeleça quais são as competências gerenciais 

necessárias. Segundo Brandão e Guimarães (2001) pode-se chamar esse 

processo de Mapeamento das Competências. 

Dutra (2004) e Rocha-Pinto et al. (2003) argumentam que não existe um único 

modelo previamente definido para a gestão de competências que auxilie as 

organizações a realizarem o mapeamento de competências gerenciais 

necessárias ao pleno desempenho das responsabilidades. De acordo com 

Cardoso-Filho (2003), os modelos são contingenciais e cada organização pode 

utilizá-los de acordo com sua demanda, objetivos e tecnologia específicos. 

Para Carbone et al. (2005) o processo de Mapeamento das competências pode 

ser realizado por meio da análise de documentos relativos ao planejamento 

estratégico da organização envolvendo sua visão, missão, valores, dentre outros 

conceitos, pois, segundo Borges-Andrade, Abbad, Mourão et al. (2006, p.224), 

                                (...) no processo de identificação de competências relevantes às organizações,    
                                     a pesquisa documental é importante porque possibilita que o pesquisador   
                                        compreenda a estratégia da organização e suas características fundamentais   
                                        como estrutura organizacional, planejamento estratégico e plano diretor, entre  
                                     outros. 
 

Ainda segundo Borges-Andrade, Abbad e Mourão et al. (2006) podem ser 

utilizados para a realização do processo de Mapeamento das Competências 

métodos e técnicas de pesquisa social (sobretudo entrevistas individuais ou 

coletivas com dirigentes da organização e especialistas); realização de 

workshops com a participação de dirigentes e especialistas, avaliação de 

desempenho, auto-avaliação através de entrevista qualitativa ou quantitativa 
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com os próprios colaboradores que descrevem as competências essenciais para 

executarem de forma excelente suas atividades. Podem ser utilizados, ainda, 

outros métodos e outras técnicas de pesquisa, como, por exemplo, a observação, 

os grupos focais e os questionários estruturados com escalas de avaliação, como 

sugerem Guimarães et al. (2001) e Santos (2001). 

Para descrever as competências profissionais e humanas relevantes à 

organização, alguns autores sugerem a adoção de certos cuidados 

metodológicos. Carbone, Brandão e Leite (2005), por exemplo, recomendam a 

descrição das competências sob a forma de referenciais de desempenho, ou seja, 

de comportamentos observáveis no trabalho. A descrição de uma competência 

representaria um desempenho ou comportamento esperado, indicando o que o 

profissional deve ser capaz de fazer. Os autores ainda sugerem que o 

comportamento seja descrito utilizando-se um verbo e um objeto de ação, como, 

por exemplo, “resolve problemas complexos”. A ele, pode ser acrescida uma 

condição na qual se espera que o desempenho ocorra. A descrição, então, 

ficaria: “resolve problemas complexos, utilizando metodologia de análise e 

solução de problemas”. Para obter boas descrições de competências, esses 

autores recomendam, ainda, utilizar verbos que expressem comportamentos 

observáveis no trabalho, como analisar, organizar, comunicar, avaliar, 

estabelecer e elaborar. Bruno-Faria e Brandão (2003), por sua vez, sugerem 

submeter essas descrições à crítica de pessoas chave da organização, para 

identificar inconsistências e inadequações, e realizar validação semântica das 

competências descritas, visando garantir que os gerentes as compreendam da 

mesma forma. 

De acordo com Brandão e Bahry (2005),  na descrição de competências, deve se 

evitar: a) a construção de descrições muito longas e a utilização de termos 

técnicos que dificultem a compreensão das pessoas; b) ambiguidades, como, por 

exemplo, “implementa modelos de gestão bem sucedidos em outras 

organizações”. Não se sabe, nesse caso, se a pessoa deve ser capaz de 
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“implementar, na organização em que trabalha, modelos de gestão que foram 

bem-sucedidos em outras organizações”, ou, então, “implementar, em outras 

organizações, modelos de gestão bem-sucedidos”. Essa redação é ambígua, 

dando margem à dupla interpretação; c) irrelevâncias e obviedades, como, por 

exemplo, “coordena reuniões que são marcadas”. Nesse caso, bastaria dizer: 

“coordena reuniões”; d) duplicidades, como em “soluciona problemas de forma 

criativa e original”; e) abstrações, como, por exemplo, “pensa o inédito, 

sugerindo ideias que resolvam divergências”. Nesse exemplo, seria melhor dizer 

simplesmente: “sugere ideias para solucionar problemas”; e f) a utilização de 

verbos que não expressem uma ação concreta, ou seja, que não representem 

comportamentos passíveis de observação no trabalho, como, por exemplo, saber, 

apreciar, acreditar e pensar, entre outros. 

É importante salientar que Carbone et al. (2005) ressaltam que uma das 

vantagens da observação, no mapeamento de competências, refere-se à 

possibilidade de verificar detalhes do desempenho de pessoas e grupos, 

identificando dados que poderiam ser omitidos pelos pesquisados, caso a coleta 

fosse realizada por meio de entrevistas ou questionários. O questionário, por sua 

vez, é talvez a técnica mais utilizada para mapear competências relevantes para 

um contexto organizacional. A formatação desse instrumento de pesquisa 

geralmente requer a aplicação prévia de uma ou mais das técnicas já relatadas 

(análise documental, observação, entrevista e grupo de foco), com o objetivo de 

identificar elementos para compor os itens do questionário.  Nesse caso, o 

pesquisador identifica por meio de análise documental e/ou entrevistas, 

competências consideradas relevantes para a organização. Depois, ordena e 

descreve essas competências – que deverão compor os itens do questionário –, 

eliminando ambiguidades, duplicidades e irrelevâncias, conforme mencionado 

pelos autores. 

A próxima etapa consiste em definir a escala mais adequada para os 

respondentes do questionário avaliar o grau de importância das competências. 
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Segundo Brandão e Bahry (2005), pode se utilizar, por exemplo, uma escala do 

tipo “diferencial semântico”, também conhecida como escala de Osgood, que 

utiliza diferencial semântico em seus extremos. Nesse caso, o enunciado do 

questionário poderia ter o formato do Modelo 1. Outra alternativa é utilizar uma 

escala tipo Likert para avaliar o grau de importância das competências, 

conforme sugerido por Carbone et al. (2005). Enquanto na escala de Osgood 

apenas os pontos extremos da escala recebem rótulos, na escala tipo Likert todos 

os pontos recebem rótulos específicos, como, por exemplo: 1 – Nada 

importante; 2 – Pouco importante; 3 – Medianamente importante; 4 – Muito 

importante; 5 – Totalmente importante. Nesse caso, o enunciado do questionário 

poderia ser o do Modelo 2. 

Modelo 1: Por favor, considerando os atuais objetivos da organização em que você trabalha, 

assinale um número de UM a SEIS, na escala à direita de cada item, a fim de indicar o quão 

importante você considera cada uma das competências relacionadas a seguir. Lembre-se: 

quanto mais próximo do número UM você se posicionar, menor o grau de importância da 

competência, e quanto mais próxima do número SEIS você se posicionar, maior o grau de 

importância. 

Competências            Escala – Graus de Importância 
Identifica oportunidades negociais a 
partir do conhecimento do 
comportamento do comprador. 

Nem um pouco   1  2   3  4  5  6     Extremamente 
importante                                        importante 
                                                                            
 

Comunica-se, na forma oral e escrita, 
com clareza e objetividade. 

Nem um pouco   1  2   3  4  5  6     Extremamente 
importante                                  importante 

Fonte: Brandão e Bahry (2005), com adaptações. 

Modelo 2: Por favor, considerando os atuais objetivos da organização em que você trabalha, 
assinale um número de UM a CINCO, nos parênteses à direita dos itens, utilizando a escala 
abaixo para indicar o  quão importante você considera as competências a seguir relacionadas. 
Escala: 1 – Nada importante; 2 – Pouco importante; 3 – Medianamente importante; 4 – Muito 
importante; 5 – Totalmente importante. 

Competências               Graus de Importância 
Identifica oportunidades negociais a 
partir do conhecimento do 
comportamento do comprador. 

                      (     ) 
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Comunica-se, na forma oral e escrita, 
com clareza e objetividade. 

                      (     ) 

Fonte: Brandão e Bahry (2005), com adaptações. 
 

Definida a escala a ser utilizada (Osgood ou Likert), é importante, então, 

estabelecer o número de pontos. 

Segundo Backer (2005), as escalas de Diferencial Semântico ou Diferencial 

Semântico de Osgood foram elaboradas por Osgood, Suci e Tannenbaun em 

1957. Nesta técnica, os entrevistados mostram a posição de sua atitude em 

relação ao objeto da pesquisa em uma escala itemizada de sete pontos, o que 

revela a força e a direção da atitude. As extremidades do contínuo são ancoradas 

por um par de adjetivos polarizados ou declarações adjetivas, com a alternativa 

‘neutro’ no centro. O escore do entrevistado é a soma dos escores em todas as 

escalas para esse conceito. Segundo o autor, a principal desvantagem dessas 

escalas está na sua construção. Para se obter resultados válidos, as escalas 

devem ser compostas de pares de adjetivos/frases verdadeiramente bipolares; 

pode acontecer de alguns dos pares escolhidos não serem verdadeiramente 

opostos nas mentes dos entrevistados. 

As escalas de Likert, ou escalas Somadas, requerem que os entrevistados 

indiquem seu grau de concordância ou discordância com declarações relativas à 

atitude que está sendo medida. Atribui-se valores numéricos e/ou sinais às 

respostas para refletir a força e a direção da reação do entrevistado à declaração. 

As declarações de concordância devem receber valores positivos ou altos 

enquanto as declarações das quais discordam devem receber valores negativos 

ou baixos (BACKER, 2005). 

As escalas podem ir, por exemplo, de 1 a 5, de 5 a 1, ou de +2 a -2, passando por 

zero. As declarações devem oportunizar ao entrevistado expressar respostas 

claras em vez de respostas neutras, ambíguas. Mattar (2001) explica que a cada 

célula de resposta é atribuído um número que reflete a direção da atitude dos 
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respondentes em relação a cada afirmação. A pontuação total da atitude de cada 

respondente é dada pela somatória das pontuações obtidas para cada afirmação. 

As principais vantagens das Escalas Likert em relação às outras, segundo o autor 

é a simplicidade de construção; o uso de afirmações que não estão 

explicitamente ligadas à atitude estudada, permitindo a inclusão de qualquer 

item que se verifique, empiricamente, ser coerente com o resultado final; e 

ainda, a amplitude de respostas permitidas apresenta informação mais precisa da 

opinião do respondente em relação a cada afirmação. Como desvantagem, por 

ser uma escala essencialmente ordinal, não permite dizer quanto um respondente 

é mais favorável a outro, nem mede o quanto de mudança ocorre na atitude após 

expor os respondentes a determinados eventos. 

Alguns pesquisadores, como Rocha e Christensen (1997) apud Brandão e Bahry 

(2005), sugerem a utilização de escalas com, no mínimo, 4 e, no máximo, 10 

intervalos. Alegam que, utilizando- se escalas com menos de 4 pontos, pode não 

haver diferenciação satisfatória e, com mais de 10 pontos, as pessoas podem ter 

dificuldade para responder. Se o número de intervalos for ímpar, por sua vez, 

torna-se possível atribuir uma resposta neutra; se for par, não se admite a 

neutralidade.  

Uma vez aplicado o questionário identifica se o mapeamento das lacunas dos 

fatores de competência, podendo-se então planejar e executar o desenvolvimento 

de competências gerenciais, com o objetivo de minimizar essa lacuna, bem 

como retribuir os gerentes que executam, de forma exemplar, as competências 

necessárias à consecução dos objetivos organizacionais. 

 

3.2.5. Revisão da noção de competência na produção científica brasileira 

Esta revisão pode ser caracterizada como um estudo voltado para a identificação 

e análise de produção científica acerca do tema competências, levantada em 

algumas das principais publicações do campo da administração no Brasil. O 

objetivo do levantamento é o de verificar o avanço sobre o tema e se existe a 
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carência de publicações orientadas para a interação dentre competências 

estratégicas e competências gerenciais e individuais e desse modo se este 

trabalho apresentado contribui para o desenvolvimento teórico e prático.  

Esse levantamento compreendeu 64 artigos científicos publicados entre janeiro 

de 2005 e dezembro de 2009, nos seguintes periódicos: Revista de 

Administração da USP (RAUSP), Revista de Administração de Empresas (RAE-

FGV), Revista de Administração Contemporânea (RAC) e Organizações e 

Sociedade (O&S) e nos anais do Encontro Nacional da Associação dos Cursos 

de Pós-Graduação em Administração (Enanpad), área de Gestão de Pessoas e 

Relações do Trabalho. A escolha destas publicações se deve ao fato de estarem 

entre os mais qualificados periódicos e congressos nacionais da área de 

administração no Brasil, de acordo com o critério de Classificação de 

Periódicos, Anais, Jornais e Revistas (QUALIS) da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

O critério para seleção dos artigos foi baseado na presença da expressão 

“competência” em pelo menos uma das seguintes seções – “título do artigo”, 

“palavras-chave do artigo” ou “resumo do artigo”. 

A distribuição dos artigos levantados, segundo as publicações de origem, pode 

ser observada na tabela 1: 

 

Tabela 1 – Distribuição das publicações relacionadas ao conceito de competência - por fonte 
de publicação 
ANO/ 
FONTE 

ENANPAD RAC O&S RAUSP RAE TOTAL 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
TOTAL 

10 
5 
7 
6 
10 
38 

3 
1 
2 
3 
0 
9 

3 
1 
3 
0 
0 
7 

1 
0 
0 
2 
3 
6 

1 
2 
1 
0 
0 
4 

18 
  9 
13 
11 
13 
64 

Enanpad = Encontro da Anpad, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração; RAC = 
Revista de Administração Contemporânea; O&S = Organizações e Sociedade; Rausp = Revista de 
Administração da USP; ERA = Revista de Administração de Empresas. 
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Os 64 artigos passaram por um processo de análise de conteúdo, seguindo as 

principais tendências da literatura de acordo com a abordagem competência e 

dividiu-se por dois subtemas de acordo com o interesse do presente trabalho: 

. Competência individual e/ou gerencial: refere-se às competências que os 

profissionais devem mobilizar para atender suas atribuições e responsabilidades 

nas organizações em geral, na perspectiva de Parry (1996), Le Boterf (2004), 

Zarifian (2001), Dutra (2004). 

. Competência organizacional: referem-se às capacidades coletivas da 

organização, aquelas que integram as várias áreas e funções da organização a 

fim de atingir um resultado esperado em seus produtos e serviços principais 

(qualidade, preço, inovação, p.ex.) de maneira estreitamente vinculada às 

diretrizes estratégicas, na perspectiva de Hamel e Prahalad (1995), Fleury e 

Fleury (2002, 2004) e Ruas (2005). 

A divisão dos subtemas gera a Tabela 2.   

 

Tabela 2 – Divisão de subtemas por fontes de publicação 

SUBTEMAS ENANPAD RAC O&S RAUSP RAE TOTAL 

Competência 
individual e 
gerencial 
 
Competência 
organizacional 
 
Outra 
Classificação 
TOTAL 

22 

 

 

7 

 

9 

38 

4 

 

 

1 

 

4 

9 

2 

 

 

2 

 

3 

7 

2 

 

 

1 

 

3 

6 

1 

 

 

2 

 

1 

4 

31 

 

 

13 

 

20 

64 

Enanpad = Encontro da Anpad, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração; RAC = 
Revista de Administração Contemporânea; O&S = Organizações e Sociedade; Rausp = Revista de 
Administração da USP; ERA = Revista de Administração de Empresas. 

 

Ao partir para a análise do fator de competência aos quais os artigos se referem, 

foi possível identificar que nos anos de 2005 a 2009, 68 % das publicações 

foram voltadas às competências individuais / gerenciais e organizacionais, 
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porém somente um artigo integra as duas abordagens, o trabalho de Paiva e 

Melo (2008) que sugere que as competências individuais dos profissionais 

devem ser desenvolvidas para atingir as competências organizacionais ou 

estratégicas. Entretanto, em nenhum momento demonstra o modo como isso 

pode acontecer. 

Dutra, Fleury e Ruas (2008) afirmam que há carência de publicações orientadas 

para a interação entre competências organizacionais e individuais. Esse fato 

ainda persiste uma vez que embora fossem encontrados artigos que 

mencionassem ao mesmo tempo as noções de competências, competências 

individuais, gerenciais e organizacionais, não foi observada, em nenhum dos 

artigos, a correlação clara entre um tema e outro. 

Os artigos analisados foram de empresas de serviços bancários, de saneamento, 

de telecomunicações, de indústrias, de eletricidade, hospitais, instituições de 

ensino, redes de organizações e organizações de tecnologia, e outras e não há 

nenhum trabalho no ramo editorial de revistas que é o tema do presente trabalho. 

Na maioria dos trabalhos a noção de competências está atrelada às funções da 

área de Recursos Humanos como seleção, treinamento, avaliação e 

remuneração, atribuindo uma relação entre práticas organizacionais de Gestão 

de Pessoas com aplicação efetiva das competências e em geral, das 

competências individuais.  

De acordo com Ruas et al. (2010) em um trabalho de revisão dos artigos 

acadêmicos realizados no Brasil no período de 2000 a 2008 a aproximação da 

abordagem conjunta dos conceitos de competências organizacionais e 

competências individuais é uma tendência na publicação no campo. Porém, 

segundo os autores, esta associação ainda é frágil. Boa parte dos estudos limita-

se a dizer que ela existe, mas não especifica os métodos que articulam os dois 

conceitos.  

Em relação aos subtemas: as organizações demandam auxílio acadêmico na 

busca de uma maior sinergia entre competências organizacionais e competências 
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individuais / gerenciais. Poucos artigos relatam um esforço sistematizado de 

empresas no sentido de descrever suas competências organizacionais com o 

mesmo nível de detalhe com que descrevem e disseminam suas competências 

individuais / gerenciais. 

Observa-se, também, algum esforço no sentido de associar supostas 

competências a instrumentos de mapeamento de competências e tomada de 

decisão. Entretanto, os artigos não relatam casos de empresas que expressamente 

tenham estabelecido e formalizado suas competências  dentro de um processo de 

mapeamento de competências individuais / gerenciais correlacionados às 

decisões estratégicas de uma organização. Com isso, ficou evidenciada uma 

oportunidade de sistematizar a articulação entre competências gerenciais na 

prática empresarial que vem de encontro à realização do presente trabalho. 
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4.  MÉTODO 

 

4.1. Participantes 

Tomaram parte do estudo cinco gerentes do mesmo nível hierárquico que se 

reportam aos diretores executivos e respondem respectivamente pelas áreas de 

Administrativo-Financeiro, Marketing e Vendas, Operações Editoriais, 

Produção Editorial e Custos Gráficos. Na sequencia apresentam-se detalhes das 

posições gerenciais e perfil pessoal.  

• O Gerente de Operações Editoriais é a posição de maior poder dentro da 

editora, pois responde por todas as estratégias e as definições de operação da 

empresa. Tem uma equipe com 12 pessoas realizando as funções de analistas 

estratégicos e de informação. Este gerente tem 44 anos, casado, trabalha há 14 

anos na empresa, com mestrado em publicidade e exerceu a profissão de 

professor universitário durante cinco anos sendo que hoje se dedica 

integralmente à editora. 

. O Gerente de Produção Editorial é a posição que responde por toda a equipe que 

executa todo o processo de criação e produção das revistas semanais e mensais da 

editora. Conta com 280 pessoas sob a sua gestão com 24 posições de liderança. O 

gerente tem 42 anos, casado, trabalha há 12 anos na empresa. Tem mestrado em 

publicidade e exerce a profissão de professor universitário na área de Marketing 

e Publicidade e ministra aulas para cursos de pós-graduação em Administração. 

. O Gerente de Marketing e Vendas é a posição que responde pela equipe que divulga as 

ações da editora, que realiza as pesquisas de intenção e satisfação do leitor e que 

realiza vendas de anúncios nos espaços publicitários em determinadas revistas, com 

90 pessoas sob a sua gestão. O gerente tem 46 anos, casado, trabalha há 10 anos 

na empresa. É pós-graduado em publicidade. 
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. O Gerente de Custos Gráficos é a posição que responde pela equipe, com 10 pessoas, 

que negocia com os fornecedores de papel e também com as gráficas que fazem a 

impressão das revistas para serem distribuídas por uma empresa parceira. O gerente 

tem 55 anos, casado, trabalha há 22 anos na empresa, praticamente atuando 

desde o início da empresa. Tem grau universitário em direito. 

. O Gerente Administrativo-Financeiro é a posição que responde pela equipe 

administrativa que zela pela segurança e pelo patrimônio predial. Responde pela equipe 

de desenvolvimento de tecnologia de informação e manutenção do parque 

tecnológico. Tem ainda sob a sua direção a área de administração de pessoal, onde 

atuam 40 pessoas sob a sua gestão. O gerente tem 42 anos, casado, trabalha há 15 

anos na empresa e é pós-graduado em finanças. 

 

4.2. Local 

O estudo foi desenvolvido em uma empresa do ramo editorial situada no Estado 

de São Paulo, fundada em 1986. A empresa receberá o nome fictício de Editora 

Jovem.  

Há 24 anos no mercado editorial, a Editora Jovem oferece títulos em 14 

segmentos, como feminino, infantil, adolescente, culinária, beleza e horóscopo. 

Atualmente, ocupa o 2º lugar no mercado editorial brasileiro em vendas avulsas, 

com 24 lançamentos periódicos mensais e dois lançamentos periódicos 

semanais, além de anuários e títulos especiais. Marca presença também em 

Portugal com uma Editora própria sediada em Lisboa. Alta circulação, 

conteúdos de qualidade e compromisso com o leitor são marcas registradas da 

Editora Jovem. 

A estrutura administrativa da editora é composta de dois diretores acionistas e 

cinco gerentes. Ligados a esses gerentes existem 58 posições de liderança e a 

esses líderes estão ligados mais 380 colaboradores perfazendo um total de 440 

funcionários. 
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4.3. Procedimentos 

Foram desenvolvidos procedimentos específicos para esse estudo com a 

finalidade de atingir o objetivo 1, o objetivo 2 e o objetivo 3, ou seja, a 

construção da Ferramenta de Mapeamento de Competências Gerenciais 

(FMCG), a aplicação da FMCG e a interpretação e discussão dos resultados. A 

Figura 1 esclarece as etapas do referido procedimento: 

 

Figura 1 – Etapas para a realização do estudo de acordo de acordo com os objetivos da pesquisa 

 

4.3.1 – Etapa 1 do Estudo – Procedimento para a Construção da FMCG 

A etapa 1 do estudo consistiu na construção da Ferramenta para Mapear as 

Competências Gerenciais (FMCG), de acordo com a Figura 2. Em seguida são 

descritas as três fases que compuseram o referido procedimento. 

 
Figura 2 – Procedimento para a Construção da FMCG 
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Fase 1 – Identificação das Responsabilidades dos Gerentes da Editora 

Jovem 

O trabalho nesta fase foi primeiramente levantar e analisar documentos 

considerados necessários para a obtenção de dados para subsidiar a identificação 

das principais responsabilidades dos gerentes. Foram analisados os documentos: 

histórico da empresa, missão da empresa, estrutura organizacional, componentes 

do planejamento estratégico e tático do negócio, relatórios de desempenho, 

descrição de cargos e funções dos gerentes, instrumentos de diagnósticos de 

causas de problemas de desempenho gerencial e o sistema de desdobramento de 

metas consideradas essenciais pelos diretores para a busca dos resultados de 

sobrevivência da editora. Em seguida foi realizada entrevista semiestruturada 

com os dois diretores com o apoio da gerente de RH com o propósito de obter as 

descrições das situações profissionais, comportamentos, práticas relevantes do 

papel gerencial que pudessem subsidiar a descrição das responsabilidades. A 

entrevista foi conduzida pelo pesquisador, seguindo o roteiro disposto no Anexo 

1, com perguntas abertas, tendo sido registrado em notas que facilitaram a 

construção do documento em conjunto com os entrevistados o que resultou em 3 

grupos de responsabilidades conforme os Quadros 3, 4 e 5 a seguir:  

 

Quadro 3 – Grupo de Responsabilidades Estratégicas 

                                           Ser Gerente na Editora Jovem 
Responsabilidades a serem perseguidas 

A- Estratégicas: (ocupação do tempo - desejável: 60%) 
Conjunto de habilidades e comportamentos estruturados e diferenciados para responder as demandas de 
competividade, formulando estratégias que assegurem o êxito da organização nos negócios atuais e futuros. 
A estratégia é emergente e precisa ser flexível e criativa para superar as incertezas, os riscos e aproveitar as 
oportunidades do mercado.       
. Define, em colegiado, estratégias de longo prazo para a organização como um todo, trabalhando intensamente na 
análise de cenários incertos.  
.Elabora na sua área de responsabilidade, em conjunto com suas lideranças, o planejamento de médio e longo 
prazos com metas e planos de ação específicos.  
. Co-responsável pela elaboração da estratégia anual e condução das ações táticas que são definidas nos grupos 
estratégicos. 
. Conhece profundamente o negócio (ou como funciona) e traz contribuições, dentro da sua especialidade para as 
decisões estratégicas.  
. Identifica as necessidades de mudanças para enfrentar os desafios do negócio, desenvolvendo mecanismos de 
controle e gerenciando os processos de mudança. 
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. Possui visão sistêmica sendo capaz de agir sem perder de vista as metas corporativas, atuando de forma 
integrada, colaborativa e sinérgica com as demais áreas.   
. Co-responsável pela elaboração do PAN (Planejamento Anual) com o corpo diretivo. Responsável pela condução 
e verificação, agindo com determinação em conjunto com as lideranças para manter os indicadores de 
desempenho estratégicos dentro do esperado. 
. Compartilha as decisões estratégicas que produzem alto impacto e que podem gerar consequências sobre os 
resultados globais da empresa a curto, médio e longo prazo. 
. Estar atento continuamente aos cenários favoráveis ou com alto grau de incerteza recomendando propostas de 
projetos e soluções que atendam aos interesses do negócio.  
Fonte: Com base em análise documental e entrevistas  

 

Quadro 4 – Grupo de Responsabilidades de Gerenciamento da Rotina 

Ser Gerente na Editora Jovem 
Responsabilidades a serem perseguidas: 

B- Gerenciamento da Rotina: (ocupação tempo = 10%) 
Conjunto de habilidades e ações de acompanhamento e controle para garantia da qualidade dos processos 
sob sua responsabilidade. 

. Estabelece as metas relativas aos processos do dia a dia para as lideranças para atingir os resultados previstos.  

. Articula e ajusta planos de ação das lideranças compatíveis com as metas do PAN e metas dos processos sob sua 
orientação. 
. Zela pela garantia da qualidade dos processos e pelo cumprimento dos prazos para atender a satisfação dos 
leitores, das áreas internas, parceiros, clientes e fornecedores.  
. Conduz as lideranças e equipes de trabalho para a resolução de problemas dos processos da rotina de forma 
definitiva.  
. Soluciona problemas, em conjunto com outras áreas para garantir a qualidade da rotina e eliminar retrabalhos. 
. Toma decisões com rapidez e flexibilidade, assumindo os riscos. 
Fonte: Com base em análise documental e entrevistas  

 

Quadro 5 – Grupo de Responsabilidades de Gestão de Pessoas 

Ser Gerente na Editora Jovem 
Responsabilidades a serem perseguidas 

C- Gestão das Pessoas. (ocupação de tempo= 30%) 
Conjunto de métodos, política, técnicas e práticas definidas com o objetivo de orientar o comportamento 
humano e as relações humanas de forma a maximizar o potencial do capital humano no ambiente de 
trabalho. 
. Co-responsável pela definição das políticas e procedimentos de gestão de pessoas e responsável pelo respeito e 
cumprimento dos mesmos na sua área de atuação.  
. Facilita a disseminação e zela pela preservação dos valores, princípios, visão e missão. 
. Lidera, estimulando o desenvolvimento e crescimento das pessoas para formar novos líderes e sucessores. 

. Delega e descentraliza as decisões compartilhando as responsabilidades com a liderança. 

. Garante a qualidade da comunicação, utilizando os canais apropriados de forma clara e objetiva para que todos 
tenham as informações estratégicas e da rotina. 
. Diante de situações de conflito, negocia visando benefícios mútuos, gerando credibilidade e fortalecendo o 
relacionamento para obtenção dos resultados. 
. Gerencia o desempenho, valorizando e reconhecendo esforços individuais e coletivos e influenciando na 
mudança de comportamento e performance. 
. Segue nossa filosofia de valorização das relações humanas  colocando o leitor acima de tudo, atuando de forma 
ética e transparente. 
. Buscar o autodesenvolvimento de forma planejada para o seu crescimento pessoal e profissional. 
Fonte: Com base em análise documental e entrevistas  
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A partir desse procedimento, a técnica utilizada para validar as 

responsabilidades foi o grupo de foco, composto pelos dois diretores, a 

gerente de RH e os cinco gerentes participantes da pesquisa com a 

atuação do pesquisador como moderador. Para que as responsabilidades 

fossem validadas adotou-se como critério a necessidade de que pelo 

menos quatro gerentes tivessem analisado e consensado todos os itens 

propostos. As responsabilidades que não atenderam a esse critério 

tiveram a sua redação aprimorada, até que todos os presentes 

manifestassem consenso para validar o conteúdo de forma objetiva e 

sistemática. Construída a descrição das responsabilidades pôde-se, 

então, identificar as competências gerenciais necessárias para o seu 

cumprimento, próxima fase que será descrita a seguir. 

 

Fase 2 – Identificação das Competências Gerenciais 

A técnica utilizada para identificar as competências gerenciais necessárias para o 

cumprimento das responsabilidades foi o grupo de foco, constituído pelos dois 

diretores, a gerente de RH e os cinco gerentes. Com base nos documentos: 

descrição de cargo e função gerencial, planejamento estratégico e tático e as 

responsabilidades descritas foram identificadas 12 competências gerenciais e 

definidas em dois grupos. Um grupo constituído por 6 competências 

denominadas de Competências para o Desenvolvimento Organizacional e o 

outro grupo com 6 competências denominadas de Competências para a Gestão 

de Pessoas, conforme os Quadros 6 e 7 a seguir: 

 

Quadro 6 - Competências gerenciais para o desenvolvimento organizacional 
  Competências Esperadas do Gerente da Editora Jovem 

Competências para o Desenvolvimento Organizacional 
 
1- Atuação Estratégica para Resultados: 
Capacidade para elaborar as estratégias organizacionais, identificando oportunidades, sendo responsável pela execução dos 
planos de ação, ajustando-os constantemente em função da evolução dos cenários e seus impactos na empresa.  
 
2- Orientação para a Garantia da Qualidade junto às áreas internas e aos leitores,clientes, parceiros e fornecedores: 
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Capacidade de manter a qualidade como prioridade. Acompanha os processos e as atividades em situações-chave para 
garantir que os padrões estabelecidos sejam atendidos e satisfeitos. 
 
3- Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar Decisões: 
Capacidade analítica para identificar as causas de um problema e resolvê-lo de forma definitiva.Capacidade de agir com 
rapidez e flexibilidade na tomada de decisão, mesmo diante de situações incertas,  adversas e ambíguas, sentindo-se parte 
da equipe e compartilhando os problemas e soluções. 
 
4- Planejamento, Organização, Controle e Avaliação de Resultados: 
Capacidade para planejar estratégica e taticamente as ações e recursos necessários para atingimento de metas. Capacidade 
para estabelecer, analisar e avaliar indicadores de desempenho para metas essenciais, tanto estratégicas quanto de processos 
das rotinas e formas de acompanhamento eficiente, que contribuam para solução de problemas e tomada de decisão em 
tempo de alterar alguma rota específica.  
 

5- Conhecimento e Domínio Técnico: 

Consiste no conhecimento e domínio dos produtos e serviços. Conhecimento e domínio de políticas, processos, normas e 
procedimentos aplicados à função e sistemas de informação para o atingimento de resultados. Manter atualizado os 
conhecimentos técnicos específicos da sua área de atuação. 

 

6- Visão Sistêmica: 

Capacidade de agir sem perder de vista as metas corporativas e integração com as demais áreas. Inclui as ações orientadas 
para a colaboração e sinergia entre as áreas da empresa, clientes, parceiros e fornecedores. 
 

 

Quadro 7 - Competências gerenciais para a gestão de pessoas 
Competências Esperadas do Gerente da Editora Jovem 

Competências para a Gestão de Pessoas. 

 
7- Administração de Conflitos: 

Capacidade de se relacionar de forma assertiva com todos, estabelecendo articulações sócio-psicológicas saudáveis, que 
promovam e possibilitem relações de confiança e a conciliação de interesses para consecução das metas da empresa.  

 

8- Liderança Ética 

Capacidade de influenciar positivamente o comportamento dos liderados, estimulando o comprometimento e a dedicação 
para o alcance das metas de sua área e da empresa. Capacidade em ser um exemplo a ser atingido, demonstrando 
integridade, ética e respeito pelas pessoas. 
 

9-Adaptabilidade Flexibilidade e Inovação 

Habilidade de perceber uma mudança, inovação ou novas oportunidades, alterando rotinas, processos, comportamentos e 
políticas, na busca do atingimento das novas necessidades da empresa. Capacidade de perceber que as mudanças são 
contínuas e fazem parte do processo de evolução da empresa e do negócio. 
 

10- Capacidade de treinar e desenvolver o potencial 

Consiste na capacidade de treinar e desenvolver o potencial de cada liderança e especialistas integrantes da sua equipe, 
gerenciando e avaliando o desempenho de acordo com as necessidades individuais, da equipe para alcance das metas da sua 
área e da empresa. 
 

11- Comunicação 

Capacidade de se comunicar de forma oral e escrita, com flexibilidade e empatia, praticando escuta ativa e argumentação 
convincente a fim de facilitar a compreensão pelos envolvidos. Capacidade de oferecer e receber feedback de forma 
positiva e construtiva em qualquer relacionamento. 
 

12- Espírito de Equipe 

.Capacidade de trabalhar cooperativamente com todos, integrando os interesses individuais ao do grupo. Colabora e 
incentiva para que haja união, entusiasmo e espírito de luta para o sucesso de todos.  
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A partir da identificação das competências gerenciais, consideradas essenciais 

para o cumprimento das responsabilidades e atingimento de metas estratégicas, 

foram formulados os comportamentos desejáveis por competência de acordo 

com a próxima fase descrita a seguir.  

 Fase 3 – Descrição dos Comportamentos desejáveis por Competência 

Gerencial 

Nesta fase foram realizadas entrevistas pessoais semi-estruturada, individuais ou 

em duplas, com os dois diretores com o apoio da gerente de RH e com os cinco 

gerentes, com o propósito de obter descrições de situações profissionais, 

conhecimentos necessários, comportamentos observados, práticas de atuação e 

comportamentos relevantes ao papel gerencial que pudessem subsidiar a 

construção dos comportamentos gerenciais desejáveis e suficientes para cada 

uma das doze competências descritas. A entrevista foi conduzida pelo 

pesquisador, seguindo o roteiro disposto no Anexo 2, com perguntas abertas, 

tendo sido registrado em notas que facilitaram a construção do documento. Esse 

procedimento resultou na descrição dos comportamentos, considerados 

relevantes de cada competência, totalizando 141 comportamentos desejáveis 

conforme a Tabela 3: 

Tabela 3: Competências gerenciais e número de comportamentos desejáveis 

COMPETÊNCIAS                                                                                               Número de comportamentos desejáveis  

1. Atuação Estratégica para Resultados                                                                                                                14 

2. Orientação para a Garantia da Qualidade junto às áreas internas e  

aos leitores, clientes, parceiros e fornecedores.                                                                                                    13 

3. Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar Decisões                                                                              12 

4. Planejamento, Organização, Controle e Avaliação de Resultados.                                                                  12 

5. Conhecimento e Domínio Técnico                                                                                                                   11 

6. Visão Sistêmica                                                                                                                                                09 

7. Administração de Conflitos                                                                                                                              12 

8. Liderança Ética                                                                                                                                                 13 

9. Adaptabilidade Flexibilidade e Inovação                                                                                                         11 

10. Capacidade de treinar e desenvolver o potencial                                                                                           13 

11. Comunicação                                                                                                                                                  10 

12. Espírito de Equipe                                                                                                                                          11 

Total de comportamentos desejáveis por competência                                                                                  141 
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A partir desse procedimento, a técnica utilizada para validar a descrição 

dos comportamentos desejáveis por competência gerencial foi o grupo de 

foco, composto pelos dois diretores, a gerente de RH e os cinco gerentes 

participantes da pesquisa com a atuação do autor como moderador. Para 

que cada um dos comportamentos desejáveis fosse validado adotou-se 

como critério a necessidade de pelo menos quatro participantes terem 

analisado e consensado cada item descrito validando-o de forma objetiva 

e sistemática, eliminando-se ambiguidades, duplicidades, abstrações ou 

irrelevâncias. O comportamento que não atendeu a esse critério teve a 

sua redação aprimorada, até que todos os presentes manifestassem 

consenso.  

Concluída essa validação de conteúdo, formatou-se um questionário 

estruturado destinado ao mapeamento das competências gerenciais. A 

primeira parte da ferramenta teve uma introdução, com informações 

sobre a pesquisa e orientações sobre o preenchimento. Em seguida o 

questionário continha cada uma das doze competências gerenciais com 

seus respectivos comportamentos desejáveis para o respondente assinalar 

o grau em que expressava o seu trabalho em cada um dos 

comportamentos desejáveis, utilizando uma escala com âncoras de 

significados opostos em seus extremos, constituída de 10 pontos, 

variando de 1 (menor grau de atuação) a 10 (altíssimo grau de atuação), 

conforme exemplo de uma das competências no Apêndice A. 

Construída a FMCG pôde-se, então, realizar a Etapa 2 do estudo que foi 

o Mapeamento das Competências Gerenciais (MCG) descrita a seguir.  

 

4.3.2 – Etapa 2 do Estudo – Mapeamento das Competências Gerenciais 

(MCG) 

A etapa 2 do estudo consistiu em realizar o Mapeamento das Competências 

Gerenciais por meio da FMCG  com o objetivo de coletar os dados, respeitando 
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a privacidade dos respondentes e garantindo-lhes que as informações prestadas 

não seriam utilizadas para outras finalidades. 

A FMCG foi aplicada da seguinte forma: 

. Cada um dos cinco gerentes preencheu de forma individual a FMCG de auto-

avaliação conforme orientação do pesquisador. 

. Os diretores preferiram responder em conjunto a FMCG de hetero-avaliação 

para cada um dos cinco gerentes com a presença do pesquisador. 

Os dados recolhidos de auto-avaliações feitas pelos cinco gerentes e os de 

hetero-avaliações efetuadas pelos dois diretores formaram um banco eletrônico 

no SPSS, versão 17.0. Por meio do SPSS foram realizadas análises descritivas 

(médias e desvios padrão) e calculadas diferenças entre médias resultantes das 

12 competências auto e hetero avaliadas por meio do teste t de Student para 

amostras independentes com vistas a identificar diferenças significativas entre 

cada um dos 12 escores médios de competências auto e hetero avaliados 

procedeu-se à comparação com o ponto 10 da escala de respostas, sendo este 

considerado um valor padrão esperado de competência. Para estas análises 

recorreu-se ao teste t de Student.  
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5. Resultados e Discussão 

 

Nesta seção apresentam-se os resultados obtidos por meio do Mapeamento das 

Competências Gerenciais (MCG) pela aplicação da Ferramenta de Mapeamento 

de Competências Gerenciais (FMCG) contendo as análises descritivas das auto e 

hetero-avaliações, bem como as diferenças entre as duas modalidades de 

avaliação. 

5.1 – Análises descritivas das auto-avaliações 

As médias e os desvios padrão concernentes às auto-avaliações de 12 

competências gerenciais estão contidos na Tabela 4. As competências com os 

maiores valores médios são Liderança Ética (média=7,86; DP=1,24) e 

Adaptabilidade, Flexibilidade e Inovação (média=7,85; DP=1,21), enquanto as 

menores médias referem-se à Atuação Estratégica para Resultados (média= 

6,65; DP=1,95) e Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar Decisões 

(médias=6,68; DP=1,80). 

 

Tabela 4 – Médias e desvios padrão de auto-avaliações de 12 competências gerenciais (n=5). 

Competências                       Médias                Desvios padrão 

Liderança Ética 7.86    1,24 

Adaptabilidade, Flexibilidade e Inovação 7,85    1,21 

Espírito de Equipe 7,65    1,21 

Comunicação 7,58    1,31 

Administração de Conflitos 7,58    2,14 

Conhecimento e Domínio Técnico 7,49    1.73 

Visão Sistêmica 7,48    1,10 

Capacidade para Treinar e Desenvolver Potencial 7,29    1,41 

Planejamento, Organização, Controle e Avaliação dos 
Resultados    

7,05    1.63 

Orientação para a Garantia da Qualidade 6,72    1,80 

Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar 
Decisões 

6,68    1,80 

Atuação Estratégica para Resultados 6,65    1,95 
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Os resultados apresentados na Tabela 4 informam que os gerentes reconhecem 

como comportamentos mais praticados no que diz respeito à competência 

Liderança Ética as ações relativas à manutenção de coerência entre valores 

pessoais e organizacionais, ter a autocrítica como um ponto prime do papel de 

liderança e exercer este papel tendo como diretriz os seus próprios valores. Em 

relação à competência Adaptabilidade, Flexibilidade e Inovação reconhecem o 

exercício do papel de agente criativo e inovador, procurando novos meios para 

implantar as mudanças demandadas pela empresa e ter habilidade para lidar com 

ambientes incertos e inesperados, aceitando a ambiguidade como um desafio 

natural a ser vencido. 

Por outro lado, os comportamentos menos praticados, dizem respeito à 

competência Atuação Estratégica para Resultados e Capacidade para Solucionar 

Problemas e Tomar Decisões. Em relação à Atuação Estratégica os gerentes 

reconhecem como suas maiores fragilidades comportamentais a utilização de 

metodologia de gestão estratégica levando aos superiores hierárquicos e pares a 

adotarem os métodos de trabalho para facilitar a busca dos resultados como 

também fornecer as ferramentas necessárias para que os colaboradores atinjam 

as metas com segurança. Ainda como, menos praticados, foram apontados os 

comportamentos referentes à Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar 

Decisões que compreende adotar um sistema eficiente de coleta de fatos e 

dados, priorizar as informações procurando levantar todas as causas possíveis do 

problema, identificar a mais provável, estabelecer um processo lógico de tomada 

de decisões pelo desenvolvimento de alternativas, pela identificação e 

implantação da melhor alternativa e pelo acompanhamento. 

 

5.2 – Análises descritivas das hetero-avaliações 

As médias e os desvios padrão concernentes às hetero-avaliações de 12 

competências gerenciais estão contidos na Tabela 5. As competências com os 

maiores valores médios são Conhecimento e Domínio Técnico (média=7,76; 
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DP=0,78) e Administração de Conflitos ( média=7,33; DP=1,04), enquanto as 

menores médias referem-se à Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar 

Decisões (média= 5,18; DP=0,40) e Orientação para a Garantia da Qualidade 

(médias=5,32; DP=0,56). 

 

Tabela 5 – Médias e desvios padrão de hetero-avaliações de 12 competências gerenciais (n=5). 

     Competências              Médias    Desvios padrão 

Conhecimento e Domínio Técnico 
7,76 0,78 

Administração de Conflitos  7,33 1,04 

Liderança Ética   
                            7.16                                  0,76 

Planejamento, Organização, Controle e Avaliação dos 
Resultados 

7,11 0,74 

Adaptabilidade, Flexibilidade e Inovação     
6,92 0,87 

Espírito de Equipe  
6,76 0,79 

Atuação Estratégica para Resultados   
6,70 0,97 

Comunicação  
6,64 1,17 

Visão Sistêmica 
6,02 0,27 

Capacidade para Treinar e Desenvolver Potencial  
5,90 0,80 

Orientação para a Garantia da Qualidade 
5,32 0,56 

Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar 
Decisões  

5,18 0,40 

 

Os resultados apresentados na Tabela 5 informam que os diretores reconhecem 

como comportamentos mais praticados pelos gerentes no que diz respeito à 

competência Conhecimento e Domínio Técnico, a aplicabilidade e domínio dos 

conhecimentos sobre os assuntos das respectivas especialidades, área ou 

negócio, bem como as habilidades a eles relacionadas e que eles se mantêm 

atualizados sobre as tecnologias de ponta pertinentes às áreas de atuação. Em 

relação à competência Administração de Conflitos os diretores reconhecem que 

os gerentes adotam comportamentos que favorecem a administração eficaz dos 
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conflitos, tais como autocontrole, empatia, respeito, comunicação verbal e não 

verbal adequada, entre outros. 

Por outro lado, os comportamentos menos praticados dizem respeito à 

competência Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar Decisões e 

Orientação para a Garantia da Qualidade.  Em relação à Capacidade para 

Solucionar Problemas e Tomar Decisões os diretores reconhecem que as 

maiores fragilidades comportamentais dos gerentes são a não adoção de um 

sistema eficiente de coleta de fatos e dados para identificar todas as causas 

possíveis de um problema e estabelecer um processo lógico de tomada de 

decisões. Em relação a competência Orientação para a Garantia da Qualidade os 

comportamentos menos praticados são a atuação de acordo com as políticas e 

procedimentos para garantir a qualidade dos processos e atuação de forma 

racional na condução dos processos, deixando continuamente de verificar os 

indicadores de desempenho da rotina. 

Como foi observado, os gerentes se auto-avaliaram mais atuantes nas 

competências Liderança Ética e Adaptabilidade, Flexibilidade e Inovação 

enquanto que os diretores avaliaram as competências Conhecimento e Domínio 

Técnico e Administração de Conflitos como as mais atuantes pelos gerentes. 

Nas competências menos atuantes as avaliações auto e hetero coincidem na 

competência Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar Decisões e se 

diferem nas competências Atuação Estratégicas e Orientação para a Garantia da 

Qualidade. Percebem-se discrepâncias entre as auto e hetero-avaliações, que de 

acordo com Fleury e Fleury (2004) aos olhos dos gerentes e dos diretores, a 

percepção individual sobre elas pode variar. A falta de especificidade pode 

ocultar visões distorcidas e errôneas acerca das avaliações das competências, e, 

quando isso ocorre , as implicações para a empresa podem ser preocupantes. Por 

outro lado, segundo os autores, quando os gerentes e avaliadores têm opiniões 

similares sobre as competências mais importantes da empresa, eles tendem a ser 

mais coerentes nas decisões voltadas a desenvolver e fortalecer essas 
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competências - que foi o caso em relação à competência menos atuante 

Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar Decisões. Conforme estudos 

dos autores King, Fowler e Zeithaml (2002), além de ser uma competência 

esperada pela empresa, ela possibilita um melhor desempenho da organização 

através da sinergia entre os cinco gerentes o que possibilita melhores resultados 

estratégicos. 

 

5.3 – Comparações de auto e hetero-avaliações com o padrão de 

competências esperado 

Quando se comparou por meio do teste t de Student o padrão de competências 

(valor=10) com cada média relativa às 12 competências geradas pela auto-

avaliação foram observadas 11 diferenças significativas conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Valores de t de Student para médias de auto-avaliação e valor padrão de 
competências esperado (n=5) 

Competência Médias Valor de t 

Atuação Estratégica para Resultados 6,65 -3,827 * 

Orientação para a Garantia da Qualidade 6,72 -4,050 * 

Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar 
Decisões 

6,68 -4,117 * 

Planejamento, Organização, Controle e Avaliação dos 
Resultados 

7,05 -4,043 * 

Conhecimento e Domínio Técnico 7,49 -3,227 * 

Visão Sistêmica 6,74   -5,097 ** 

Administração de Conflitos 7,58          -2,522 

Liderança Ética 7.86 -3,832 * 

Adaptabilidade, Flexibilidade e Inovação 7,85 -3,963 * 

Capacidade para Treinar e Desenvolver Potencial 7,29 -4,264 * 

Comunicação 7,58 -4,100 * 

Espírito de Equipe 7,65 -4,334* 

** p<0,01; p<0,05 
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Conforme resultados contidos na Tabela 6, pode-se verificar que a diferença 

significativa está entre a competência Visão Sistêmica (t= - 5,097; p<0,01) e o 

padrão (valor 10). Por outro lado, as demais médias tiveram diferenças similares 

com o padrão, dado que a probabilidade de erro foi a mesma embora variassem 

os valores de t. Consoante este raciocínio a competência Conhecimento e 

Domínio Técnico apresentou com o menor valor de t (t= -3,227;p<0,05), 

podendo ser considerada aquela que, estatisticamente, mais se aproxima do 

padrão. Pode-se constatar que não existe significância na diferença entre a média 

das avaliações feitas pelos gerentes e o padrão no que concerne à competência 

Administração de Conflitos (t= -2,522; NS). 

A competência Visão Sistêmica que é percebida como a mais distante do padrão 

significa para os gerentes certa dificuldade em analisar contextos identificando 

indicadores favoráveis de resultados com os outros setores correlacionados, 

dificuldades na relação de interdependência com as demais áreas para 

sustentação do negócio e baixo comprometimento com acordos estabelecidos 

com outros setores no que tange a cumprimento de prazos rigorosos para 

facilitar o andamento dos trabalhos.  

Em contrapartida, na percepção dos próprios gerentes estes estão mais próximos 

do padrão esperado pela organização na competência Conhecimento e Domínio 

Técnico, significando que além de possuir conhecimento detalhado sobre os 

assuntos técnicos de sua especialidade, área ou negócio, bem como as 

habilidades a eles relacionadas, eles promovem em outros a capacidade de 

buscar, apreender, aplicar e disseminar conhecimentos técnicos específicos e 

críticos, garantindo que a aprendizagem individual seja transformada em 

resultados.  

A hetero-avaliação realizada pelos diretores apresentou, de acordo com a Tabela 

7, uma diferença significativa na competência Visão Sistêmica (t= -32,149; 

p<0,01) comparada ao padrão (valor=10). Em contrapartida, a diferença menor e 

significativa é a competência Administração de Conflitos (t= - 5,702;p<0,01). 
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Tabela 7 – Valores de t de Student para diferenças entre médias de hetero-avaliação e valor 
padrão de competências esperado (n=5) 

Competência Médias Valor de t 

Atuação Estratégica para Resultados 6,70    -7,550 ** 

Orientação para a Garantia da Qualidade 5,32   -18,467 ** 

Capacidade para Solucionar Problemas e Tomar Decisões 5,18   -26,833 ** 

Planejamento, Organização, Controle e Avaliação dos 
Resultados 

7,11    -8,634 ** 

Conhecimento e Domínio Técnico 7,76    -6,403 ** 

Visão Sistêmica 6,02   -32,149 ** 

Administração de Conflitos 7,33    -5,702 ** 

Liderança Ética 7.16    -8,304 ** 

Adaptabilidade, Flexibilidade e Inovação 6,92    -7,893 ** 

Capacidade para Treinar e Desenvolver Potencial 5,90  -11,306 ** 

Comunicação 6,64   -6,412 ** 

Espírito de Equipe 6,76   -9,113 ** 

** p<0,01; p<0,05 

Na percepção dos diretores a competência Visão Sistêmica têm alta relevância 

para a organização na medida em que os gerentes necessitam desenvolver a 

visão da empresa como um todo e os processos existentes entre clientes e 

parceiros internos. Os padrões de qualidade no trabalho gerencial e das equipes 

são enfatizados pelos diretores, pois a colaboração entre todos os setores, 

representados pelos cinco gerentes, facilita o cumprimento das metas com as 

demais áreas o que colabora significativamente para a sustentação do negócio. 

Para os diretores a competência Administração de Conflitos tem pouca 

relevância na heteroavaliação, pois eles são da opinião que os gerentes adotam 

comportamentos que favorecem a administração eficaz dos conflitos, tais como 

autocontrole, empatia, respeito, comunicação verbal e não verbal adequada e 

que os gerentes também resolvem os conflitos em tempo hábil evitando que eles 

cresçam em complexidade quando não são solucionados. 
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Observa-se que tanto gerentes como diretores avaliaram a competência Visão 

Sistêmica como  significativa o que implica no desenvolvimento de habilidades 

em compreender os sistemas de forma interdependentes, ou seja, ter o 

conhecimento do todo, de modo a permitir a análise ou a interferência no 

mesmo. 

A identificação das lacunas de competências indicou áreas onde é preciso 

investir para desenvolvê-las.  Para Dutra (2001), a avaliação dos aspectos das 

competências de uma empresa pode revelar competências que, talvez, sejam 

importantes para mudanças no ambiente e melhoria dos resultados. Nesse caso, 

a empresa estudada investiu tempo e esforços na avaliação de competências 

gerenciais, portanto têm à disposição informações valiosas para apoiar a tomada 

de decisões relativas ao desenvolvimento dos gerentes. Desta forma, cabe 

salientar a importância do aspecto relativo ao consenso entre os diretores e 

gerentes, pois o alinhamento estratégico está sedimentado sobre a existência, ou 

não, do consenso entre as partes sobre as competências gerenciais em 

alinhamento à estratégia, isto é, qual é a estratégia da empresa; quais são as 

competências gerenciais e possíveis diferenças entre competências gerenciais 

esperadas e as competências gerenciais a serem desenvolvidas no entendimento 

dos gerentes e diretores. A avaliação dos comportamentos ou competências 

manifestas pela pessoa, ao contrário, envolve certa subjetividade, à medida que 

se baseia na observação do avaliador a respeito do avaliado. A percepção do 

avaliador sobre o comportamento do avaliado muitas vezes é carregada de 

vieses, em razão de fatores como falta de conhecimento, indulgência, severidade 

e leniência, entre outros citados por Abbad; Lima e Veiga (1996).   
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6. Conclusões 

 

O presente estudo teve como objetivo principal desenvolver uma ferramenta 

para mapear as competências gerenciais e realizar o seu mapeamento em uma 

empresa do ramo editorial destinado a identificar as diferenças entre as 

competências avaliadas e um padrão (valor 10).  

Destaca-se que o objetivo do estudo pôde ser concretizado, pois a construção e 

aplicação da referida ferramenta permitiu identificar aspectos que necessitam 

investimentos em ações de capacitação gerencial.  No entanto, do ponto de vista 

de resultados obtidos pela aplicação da FMCG deve-se atentar, prioritariamente, 

para os aspectos que apresentaram alta importância e média detenção de 

domínio ou desenvolvimento. Seria recomendável a realização de uma análise 

comparativa entre as respostas dos gerentes ao instrumento (auto-avaliação) com 

avaliação das diretorias (hetero-avaliação) com base nas competências 

gerenciais desejadas em cada área específica de atuação do gerente, tendo por 

base as estratégias da organização.  

Ressalta-se que a FMCG permitiu não somente quantificar a percepção dos 

cinco gerentes (auto-avaliação) e a dos seus dois diretores (hetero-avaliação) 

sobre as competências gerenciais como também quantificar o distanciamento ou 

a proximidade com que estas avaliações se posicionavam diante de um valor 

padrão, o qual corresponde a um nível de competências gerenciais compatível 

com o planejamento estratégico. 

Em futuras aplicações da ferramenta, recomenda-se avaliar a necessidade, ou 

não, de atualizar os comportamentos das competências gerenciais descritas, 

sobretudo em razão de mudanças na estratégia da organização ou no papel 

desempenhado pelos gerentes.  Recomenda-se também evitar a adoção de listas 

genéricas de comportamentos referentes às competências gerenciais, desprovidas 

de contexto ou desalinhadas da estratégia organizacional. Cada organização tem 

suas particularidades, sua cultura, estrutura e estratégia, entre outros elementos, 
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que a distinguem das demais, o que exige a definição de rol de comportamentos 

gerenciais contextualizados e adequados às suas necessidades específicas. 

Cabe salientar que este trabalho pode contribuir como uma base inicial de 

conhecimento para a reflexão sobre o alinhamento estratégico de uma empresa a 

ser pesquisada, bem como suportar novas análises e mapeamentos sobre 

competências, oportunizando também a implantação adequada de programas de 

capacitação, com o objetivo de minimizar os riscos da falta de alinhamento 

estratégico e colaborar na melhoria do desempenho da empresa. Assim fica, para 

além da elaboração da FMCG, o mapeamento de competências gerenciais como 

o limite do escopo deste trabalho, servindo, para estudos futuros, como um 

relevante embasamento para novas possibilidades de análise. Este trabalho não 

teve o propósito de fechar as discussões científicas acerca de uma ferramenta 

para avaliar competências gerenciais, mas, sim, contribuir como um passo para o 

avanço no conhecimento que permite identificar o que é praticado e estimar seu 

distanciamento do que é esperado em termos de competências gerenciais, na 

perspectiva do alinhamento estratégico e responsabilidades gerenciais a serem 

perseguidas.  

Cabe citar que uma das limitações metodológicas do trabalho constitui na coleta 

de dados direcionada exclusivamente para os diretores e gerentes, isentando os 

seus respectivos subordinados de manifestações acerca do processo de 

alinhamento estratégico das competências gerenciais. Outra limitação do estudo 

refere-se à ausência de análises multivariadas para validar a ferramenta em razão 

do número de gerentes respondentes serem insuficiente para realizar o 

procedimento. 

O entendimento sobre as competências gerenciais, sua relação direta com a 

estratégia da empresa pesquisada resultou em responsabilidades a serem 

perseguidas, assim como seu desdobramento em 12 competências, o que 

significa que o procedimento pode ser realizado em outras organizações. Porem, 

não necessariamente, serão 12 competências e 141 comportamentos, pois cada 
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organização tem a sua realidade, cultura e atuação diferenciada ao alinhamento 

estratégico. 

Considerando a relativa escassez de investigações empíricas sobre competências 

gerenciais, em especial no Brasil (BRANDÃO, 2007), o presente estudo 

resultou em uma ferramenta já construída e pronta para ser validada por meio de 

futuras análises multivariadas. Em outra perspectiva, futuros estudos poderiam 

também, após a validação da ferramenta aqui construída, investigar possíveis 

relações entre competências gerenciais e planos estratégicos elaborados por 

organizações.  

Para finalizar, nos domínios da prática profissional, é possível inferir que o 

desafio das organizações está relacionado à utilização de tais ferramentas 

associadas às práticas de aprendizagem e desenvolvimento de equipes, dentre 

outras, que ofereçam oportunidades de crescimento profissional e estimulem as 

pessoas não apenas a desenvolver competências, mas também a compartilhá-las. 

Do contrário, essas ferramentas de gestão de pessoas poderiam até se apresentar 

com uma forma moderna, mas, de fato, não trariam inovações nas práticas de 

gestão de pessoas. 
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APENDICE A – Exemplo de uma das 12 competências da Ferramenta 
Mapeamento de Competências Gerenciais (FMCG) 
 

CONHECIMENTOS/COMPORTAMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Analisa sistematicamente as tendências nacionais e mundiais do seu setor 
de negócios passíveis de afetar a sua empresa no futuro.
• Define, em colegiado, estratégias de longo prazo para a organização como 
um todo, trabalhando intensamente na análise de cenários incertos.
• Facilita a disseminação e zela pela preservação dos valores, princípios, 
visão e missão.
• Persegue os objetivos e metas, com método, de forma inteligente e 
persistente.
• Analisa contextos através de indicadores de desempenho favoráveis em 
busca de resultados.
• Questiona a metodologia estratégica atual levando aos superiores 
hierárquicos e pares a repensarem o método de trabalho para facilitar a 
busca dos resultados.
• Fornece ferramentas para que os colaboradores atinjam as metas com 
segurança.
EXPERIÊNCIA PRÁTICA
• Estabelece os métodos necessários para busca dos objetivos estratégicos 
de médio e longo prazo.
• Elabora as diretrizes de resultados com todos os envolvidos, desdobrando 
as metas em ações específicas e para cada ação elabora o respectivo 
plano de ação.( 5W 2 H's)
• Faz reuniões periódicas para discutir o andamento dos planos de ação e 
correção de rotas, se necessárias.
• Faz reuniões mensais com a equipe para validação das metas e informar 
as conquistas da equipe.

• Acompanha de forma sistemática os planos de ação e propõe mudanças 
para garantir o alcance do resultado, quando necessário.

• Assegura que todos os colaboradores de sua área de atuação estejam 
informados e atuando de acordo com as expectativas e metas da 
organização.
• Orienta e avalia com as lideranças, as metas e ações estratégicas, 
identificando prioridades e direcionando as alternativas para atingir os 
resultados na sua área de atuação.

A - COMPETÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

1- ATUAÇÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS:                                                                                                                                                
Consiste no domínio de métodos específicos de gestã o estratégica do negócio.
Capacidade para elaborar as estratégias organizacio nais, identificando oportunidades, sendo responsáve l pela execução dos 
planos de ação, ajustando-os constantemente em funç ão da evolução dos cenários e seus impactos na empr esa.
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ANEXO 1 — ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE PESQUISA: 

1. Qual é a missão da empresa em que trabalha? 

2. Qual é a visão da empresa em que trabalha? 

3.Qual é a estratégia corporativa da empresa em que trabalha? 

4.Qual é a estratégia da diretoria para os próximos cinco anos? 

5.Quais são as competências essenciais da empresa em que trabalha? 

6.De que forma você tem colaborado sobre estas definições estratégicas? 

7.Quais são hoje suas principais responsabilidades gerenciais? 

8. Podemos aliar essas responsabilidades aos resultados estratégicos? De 
que forma? 

9.Se existem quais os fatores que dificultam o alinhamento estratégico das 
competências essenciais e gerenciais, na empresa em que trabalha? 
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ANEXO 2 — ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE PESQUISA: 
 
1. Em sua opinião qual é o conceito de gestão de competências gerenciais? 
 
2. A descrição das responsabilidades aprovada no grupo identificou 12 
competências gerenciais. Você concorda com todas elas? Qual a sua opinião 
a respeito? 
 
3. Em sua opinião, o que significa ser competente no que faz? Ela deve ter: 
. Que tipo de conhecimento do ambiente (saber o que, saber por que, 
informação)? 
. Que tipo de conhecimento teórico (saber...)? 
. Que tipo de habilidades (saber fazer, técnica, capacidades, experiência 
profissional associada)? 
. Que tipo de atitudes (saber ser, determinação, querer fazer)? 
 
4. Como cada uma das competências gerenciais identificadas pode ser aferida? 
Caso afirmativo, como? 
Caso negativo, o que o leva a pensar desta forma? 
 
5. Em sua opinião, o que significa uma organização competente no que faz? 
 
6. Em sua opinião, há relação entre as competências que uma organização 
necessita desenvolver para alcançar suas metas e as competências de seus 
funcionários? 
. Caso afirmativo, qual relação e como se estabelece? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


