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RESUMO  

 

 

Conforme a compreensão do conceito de competências evolui, mais se entende sobre suas 

contribuições para a administração. Portanto, o presente trabalho busca demonstrar a forma pela 

qual as competências se relacionam com a estratégia da organização e seus processos, 

exemplificando através de alguns modelos de implementação presentes na literatura. Para a 

realização desta tarefa, utilizou-se inicialmente a pesquisa bibliográfica. Cada conceito 

envolvido foi primeiramente definido, para depois apresentar sua relação com os demais, 

sempre mantendo a ênfase nas competências. Por fim, realizou-se um estudo de caso em uma 

biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 

através de pesquisa descritiva de natureza qualitativa com o intuito de analisar as competências 

mobilizadas em seus processos e sua contribuição para alcançar os objetivos estratégicos do 

instituto. Concluiu-se que não há uma visão orientada pelas competências alinhada à estratégia 

no IFRJ, e isto acaba por prejudicar a execução dos processos, seja porque os funcionários não 

são devidamente treinados, seja porque os processos não são conhecidos de todos. Ao fim, 

demonstra-se como a gestão por competências pode contribuir positivamente para a estratégia 

do instituto ao equipá-lo com meios de identificar as competências disponíveis, necessárias e 

aquelas que precisam ser desenvolvidas para alcançar seus objetivos estratégicos. 

 

Palavras-chave: Competências. Estratégia. Processos. Gestão por Competências. Biblioteca.  



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

 

According to how the concept of competences evolve, more is known about how it can 

contribute to administration. Therefore, the present work aims to demonstrate the way 

competences are related to the strategy of the organizations and its processes, exemplifying 

throught some models of implementation existing in literature. To accomplish this task, it was 

initially used bibliographic research. Each concept involved was firstly defined, and then 

presented its relation with the others, always keeping the emphasis in competences. Finally, a 

study case was realized in a library of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro (IFRJ), throught a descritive research of qualitative nature with the intente to 

analyse the mobilized competences in its processes and their contribution to achieve the 

institute’s strategic objectives. It was concluded that there is no vision oriented by competences 

aligned to the strategy in IFRJ, so the work is prejudiced, either because the employees are not 

properly trained, either because not all of them know how the process is performed. At the end, 

it is demonstrated how the management of competence may contribute positively to the strategy 

of the institute by equipping it with means to identify its available competences, needed and 

those that requires to be developed to achieve the institute’s strategic objectives. 

 

 

Keywords: Competences. Strategy. Processes. Management of Competence. Library. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Diante da crescente competitividade entre as empresas, é intrínseca a necessidade de 

encontrar novas formas de se adaptar ao mercado e evoluir, em especial por meio das pessoas. 

Durante a etapa de recrutamento e a seleção, o responsável deve ter em mente não apenas o 

perfil do candidato adequado para o cargo a ser preenchido, como também o potencial para 

desenvolver suas competências, visando as necessidades a longo prazo da organização.  

Para alcançar destaque no mercado, é necessário que se compreenda por base quais são 

suas competências organizacionais centrais, pois elas a diferenciam do produto ou serviço já 

oferecido pelas demais organizações (FERREIRA et al, 2013). Ao mapeá-las, é possível definir 

quais competências individuais devem ser demonstradas pelos colaboradores para que esta 

agregue maior valor ao produto final em seus processos. Com este objetivo, muitas empresas 

adotam o modelo de gestão por competências, pois esta “propõe-se a alinhar esforços para que 

as competências humanas possam gerar e sustentar as competências organizacionais 

necessárias à consecução dos objetivos estratégicos da organização” (BRANDÃO et al, 2009). 

Assim, a Gestão por Competências traz um conjunto de ferramentas que, se utilizadas 

adequadamente, auxiliam a organização a garantir a escolha dos melhores candidatos, além do 

melhor aproveitamento dos conhecimentos, habilidades e aptidões de seus colaboradores, 

observáveis no dia a dia da empresa. Ou, nas palavras de Fleury (2001):  

A noção de competência aparece assim associada a verbos como: saber agir, mobilizar 

recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, 

assumir responsabilidades, ter visão estratégica. Do lado da organização, as 

competências devem agregar valor econômico para a organização e valor social para 

o indivíduo (FLEURY; FLEURY, 2001, p. 187). 

Entretanto, para que a situação descrita possa ocorrer, é necessário o correto 

alinhamento da gestão estratégica com a gestão por competências, conhecendo também os 

processos performados na empresa em questão. Afinal, é através destes que são apontadas as 

necessidades imediatas da organização, e pela estratégia tornam-se conhecidas as competências 

a serem desenvolvidas para o melhor desempenho futuro.  

A palavra estratégia encontra sua origem no idioma grego e refere-se à habilidade 

possuída por um general para conduzir seu exército na batalha. No âmbito das organizações, 

este conceito envolve uma série de decisões tomadas para alcançar os objetivos determinados. 

Sendo assim, gestão estratégica consiste em estabelecer os meios para garantir a 

competitividade da empresa no mercado (FERREIRA et al, 2013).  

A gestão por competências trata das formas pelas quais uma organização é gerida dando 
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enfoque aos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias aos seus colaboradores para que 

gerem entregas (DUTRA, 2017). A falta de alinhamento da estratégia organizacional com o 

recrutamento obriga os empregados a abandonarem seu papel ativo nas tarefas e assumirem 

uma postura passiva, onde seus talentos são mal aproveitados e em raras ocasiões incentivado 

(FERREIRA; LANA, 2007).  

Além disso, deve-se ter em mente os processos da empresa, pois “é durante a realização 

dos processos que a organização adiciona valor ao que ela se propõe a entregar ao cliente” 

(MACIEIRA; MARANHÃO, 2011, p.41). Existem diversas definições para o que estes seriam, 

contudo todas são similares entre si, vez ou outra complementando-se. Uma forma simples e 

intuitiva para explicar o termo “processo” é dizer tratar-se da transformação de insumos em 

saídas (MACIEIRA; MARANHÃO, 2011). 

Sendo assim, este trabalho procura alinhar os conceitos de Gestão por Competência aos 

da Gestão Estratégica e Gestão de Processos. Para isso, é necessário definir os conceitos de 

competência, como podem ser mapeadas, sua influência nos processos performados na empresa 

e sua conexão com a estratégia organizacional. 

Como ilustração, serão utilizados alguns modelos de implementação da gestão por 

competências presentes na literatura. Nesse sentido, a ênfase do trabalho é dada às 

competências, e quanto aos processos e à estratégia, haverá pouco espaço para tratar seus 

detalhes.  

Remuneração, plano de carreira, avaliação de desempenho e desenvolvimento de 

pessoas são alguns tópicos da gestão por competências que não serão abordados, pois isto 

fugiria do escopo presente e alongaria excessivamente o trabalho. Outro assunto não trabalhado 

é o das competências coletivas, em vez disso, deu-se preferência às organizacionais e sua 

relação com as individuais.  

A monografia busca responder a seguinte pergunta: como o conceito de competências 

se relaciona com a estratégia da organização e seus processos?  Para isso, alguns modelos de 

implementação da gestão por competências são demonstrados comentando-se como é feito o 

alinhamento entre os três.  

Quando todos os conceitos estão alinhados, é possível monitorar as competências 

disponíveis na organização e desenvolver capacitações e processos seletivos orientados para as 

necessidades estratégicas da empresa, tanto atuais como futuras. Sendo assim, compreender 

esta relação é essencial para desenvolver e manter vantagens competitivas. Porém, como 
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objetivo é apenas trabalhar este alinhamento, estão fora do escopo temas como captação, 

retenção e desenvolvimento das competências. 

 Serviram de referencial o conceito de Gestão por Competências iniciado por McClelland 

em 1973, analisando principalmente os conceitos de competências segundo Bittencourt (2010; 

2013), Zarifian (2003), Fleury e Fleury (2001; 2003; 2007) e Dutra (2017), sumarizando os 

principais pontos levantados em seus livros e artigos, sendo assim, o método foi inicialmente 

bibliográfico (VERGARA, 1998).  

 Quanto à estratégia, os principais autores utilizados para a pesquisa são Mintzberg e 

Waters (1985), Mintzberg (2007) e Porter (1996). Já para trabalhar o conceito de processos, 

serviram de referencial os trabalhos de Macieira e Maranhão (2011), Cardoso et al (2007; 2009) 

e Paranhos et al (2017). 

 Ao fim, realizou-se um estudo de caso em uma biblioteca do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) do campus Niterói com o intuito de 

entender a forma como as competências mobilizadas se relacionavam com a estratégia do 

instituto e os processos realizados através de um mapeamento. Além disso, pretendia-se analisar 

se há de fato uma relação entre as atividades executadas e o planejamento estratégico. Partindo, 

portando, da análise documental e das reclamações feitas durante a entrevista com as 

funcionárias do local, identificaram-se os gaps (lacunas) atuais entre as competências 

necessárias e as disponíveis. Sugeriu-se ao fim melhorias através da remodelagem de alguns 

processos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 A pesquisa, como será apresentado mais adiante, culmina em um estudo de caso 

realizado em uma biblioteca do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) localizada no Campus 

Niterói. Contudo, antes disso faz-se necessária a pesquisa bibliográfica que dará uma base para 

a estruturação e análise do estudo.  

 Tendo isto em mente, este capítulo é organizado de forma a apresentar cada um dos 

conceitos que nortearão o trabalho. No tópico 2.1 são apontadas as principais definições do 

termo competência e a evolução deste conceito desde sua primeira aparição na literatura até 

anos mais recentes. No subtópico são mostradas algumas abordagens e entendimentos 

elaborados para a implantação de uma gestão de competências.  

 No tópico 2.2 define-se o termo processo e algumas de suas características e 

classificações, seguindo no subtópico com as abordagens utilizadas para gerenciar processos 

nas organizações.   

 Já o tópico 2.3 apresenta a definição do termo estratégico, passos para a elaboração do 

planejamento estratégico segundo o entendimento de diversos autores e sua importância para 

as empresas. O subtópico procura definir os passos para o gerenciamento da estratégia.  

 A correlação de cada um destes conceitos será demonstrada no capítulo seguinte 

resgatando as definições apresentadas e através da exibição de modelos propostos na literatura. 

 

 2.1 Competências  

 O conceito de competência foi proposto pela primeira vez por David McClelland em 

1973 em seu paper “Testing for Competence rather than intelligence” nos Estados Unidos 

(FLEURY, FLEURY, 2001) e pretendia apresentar uma forma diferente de aplicar processos 

seletivos. Até o momento, usava-se testes de inteligência para avaliar a qualificação das pessoas 

para um cargo, porém McClelland utilizou suas experiências com o objetivo de encontrar 

fatores de sucesso das pessoas em suas funções, chamando-as de competências diferenciadoras 

(DUTRA, 2017).  

Outro autor relevante da escola americana é Boyatizis (1982), cujo estudo sobre as 

competências gerenciais buscava definir ações e comportamentos desejados a cada cargo 

(FLEURY, FLEURY, 2001; DUTRA, 2017). Em seu livro The Competent Manager: A Model 

for Effective Performance afirmou que as competências “são aspectos verdadeiros ligados à 

natureza humana. São comportamentos observáveis que determinam, em grande parte, o 
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retorno da organização” (BOYATIZIS, 1982, p. 23 apud BARBOSA, BITENCOURT, 2010, 

p. 180). 

Boyatizis já demonstrava preocupação nas entregas, ou seja, nos resultados do trabalho 

dos colaboradores onde estão inseridos (DUTRA, 2017), porém enxergava as competências 

como um estoque de recursos popularmente conhecido como CHA (Conhecimentos, 

habilidades e atitudes), comumente relacionado ao cargo ocupado pela pessoa na organização 

(FLEURY; FLEURY, 2001). 

 Essa conexão entre competências e a posição, função ou cargo ocupado na empresa não 

é muito distante do modelo taylorista e fordista do século passado, e não corresponde às 

necessidades das organizações atuais (FLEURY; FLEURY, 2001; 2007). Apenas ter as 

qualificações esperadas não confere certeza de que o trabalho será devidamente realizado e os 

autores franceses, como Zarifian e Boterf, mudaram a ênfase da empresa para o indivíduo, 

focalizando a agregação de valor, as entregas (DUTRA, 2017). 

Zarifian (2001 apud FARIA, 2008) trata da competência como um desempenho além 

do trabalho prescrito, mas incluída no ambiente real, onde ocorrem eventos inesperados e é 

observada a real capacidade do empregado em desempenhar suas atividades, enquanto Boterf 

define competências como “assumir responsabilidades frente a situações de trabalho complexas 

buscando lidar com eventos inéditos, surpreendentes, de natureza singular” (BOTERF, 1997a 

p. 267 apud BARBOSA; BITENCOURT, 2010, p. 180). 

 Ou seja, a antiga visão de competência como um conjunto de saberes é insuficiente, 

antes, é preciso analisar o contexto e o trabalho neste contexto. Portanto, competências 

envolvem não apenas saber, saber-fazer, querer-fazer, mas um saber-ser, existindo apenas na 

ação, e esta interpretação do conceito tem crescido nas empresas, substituindo o CHA (DUTRA, 

2017).  

 De forma mais específica, Zarifian define competências como três formas 

complementares:  

(...) a tomada de iniciativa e responsabilidade do indivíduo em situações profissionais 

com as quais ele se confronta (...); uma inteligência prática das situações, que se apoia 

em conhecimentos adquiridos e os transforma à medida que a diversidade das 

situações aumenta (...); a faculdade de mobilizar redes de atores em volta das mesmas 

situações, de compartilhar desafios, de assumir áreas de responsabilidade 

(ZARIFIAN, 2003, p. 137).  

 Sendo o conceito de responsabilidade explicado como a capacidade de responder pelas 

ações e consequências dentro de seus campos de atuação, preocupando-se com aqueles que 
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serão afetados. A necessidade de explicitar este ponto levou Zarifian a reformular a primeira 

definição como “a tomada de iniciativa e o assumir de responsabilidade do indivíduo sobre 

problemas e eventos que ele enfrenta em situações profissionais” (ZARIFIAN, 2003).  

Devido a distinção entre as escolas francesa e americana, alguns autores colocam os 

termos qualificação, geralmente associado ao modelo taylorista-fordista, em oposição à 

competência. Neste trabalho, será seguido o pensamento de Zarifian sobre a questão: 

Todos sabemos que a qualificação é uma construção social cujo objeto é qualificar os 

indivíduos assalariados, tanto do ponto de vista do modo de apreciação da relação, 

mantida no que se espera deles (seu “trabalho”), quanto do ponto de vista da hierarquia 

na escala dos estatutos sociais e dos salários. A competência é uma nova forma de 

qualificação, ainda emergente. É uma maneira de qualificar. (...) Portanto, não se deve 

fazer nenhuma distinção conceitual entre competência e qualificação, a não ser para 

dizer que o modelo da competência especifica, hoje, de maneira nova, a construção 

da qualificação (ZARIFIAN, 2003, p.37). 

 Apesar da distinção entre a escola francesa e americana, autores como Brandão et al 

(2009) utilizam ambos conceitos, pois defendem que um colaborador não pode entregar valor 

ao trabalho se não possuir os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias. Neste 

sentido, os conceitos são complementares. 

 Um outro conceito de competências é o das competências organizacionais, tendo sua 

origem em pensamentos de economistas representantes da Visão Baseadas em Recursos (VBR), 

por seu foco no potencial competitivo dentro das empresas, nomeadamente em seus recursos 

internos. Posteriormente esta abordagem foi criticada por ser estática e inflexível, tendo o 

conceito de capacidades dinâmicas desenvolvidos por Teece e Pisano (1994) contribuído para 

sua evolução (AZEVEDO, BITENCOURT, FROEHLICH, 2013). Este conceito será 

devidamente apresentado no tópico 3.1 deste trabalho. 

 Gramigna (2007) utiliza as competências de suporte, responsáveis por apoiar as 

exigências técnicas para correta realização do trabalho, como forma para definir as 

competências de uma organização, dividindo-as em três grupos:  

• Básicas: mantém a organização funcionando internamente; 

• Essenciais: estas devem ser percebidas pelos clientes para garantir o bom desempenho 

da empresa no ambiente externo; 

• Diferenciais: são as competências que buscam garantir a alta competitividade da 

empresa no mercado, assumindo um posicionamento estratégico. 

 Brandão et al (2009) citando Sparrow e Bognanno (1994) menciona outras quatro:  

• Emergentes: competências com importância crescente, podendo apresentar grande 
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relevância no futuro; 

• Declinantes: nível de relevância decrescente;  

• Estáveis: são importantes e assim devem permanecer por muito tempo;  

• Transitórias: relevantes apenas em momentos específicos da história da organização, 

como crises.  

 Dentre as competências organizacionais, Hamel e Prahalad (1990), em seu artigo “The 

core competence of the Corporation”, propuseram o conceito de competências essenciais (ou 

centrais). Segundo os autores: 

Pelo menos três testes podem ser aplicados para identificar a competência central da 

companhia. Primeiro, uma competência central providencia acesso potencial a uma 

ampla variedade de mercados. (...) Segundo, uma competência central deve fazer uma 

contribuição significativa ao benefício percebido pelo cliente no produto final. (...) 

Finalmente, uma competência central deve dificultar a imitação aos competidores. 

(HAMEL; PRAHALAD, 1990, p. 7, tradução nossa). 
 As competências organizacionais se relacionam com individuais orientando as pessoas 

em seus trabalhos, definindo quais devem ser suas entregas, mostrando comportamentos 

valorizados e direcionando os esforços. Contudo, é apenas na realização do trabalho de cada 

pessoa que as empresas demonstram suas competências organizacionais, logo cada indivíduo 

coopera com o estabelecimento destas (DUTRA 2017). 

 

 2.1.1 Gestão por competências  

 A gestão de pessoas por competências baseia-se na busca por alcançar as competências 

essenciais à empresa, mantê-las e desenvolvê-las a fim de servir à estratégia da organização, 

tornando seu gerenciamento mais eficaz, competitivo e auxiliando os processos de melhoria 

contínua (BRANDÃO et al, 2009). 

 Gramigna (2007) a apresenta não como uma inovação de gestão, mas como um conjunto 

de ferramentas de gerenciamento de pessoas que torna processos já existentes em melhores, 

constituindo-se como uma metodologia inovadora nesse sentido.  

 O modelo de gestão de competências ainda está em construção, progredindo um pouco 

a cada dia. Com isso, diversas formas de entender competências e elaborar métodos de gestão 

a partir desse entendimento surgiram, mesmo porque a compreensão da capacidade humana se 

dá pela observação do trabalho, das funções e qualificações necessários - todos estes meios 

limitados, especialmente ao tentar racionalizar as relações humanas no trabalho (BARBOSA, 

RODRIGUES, 2006)  
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 Entre as formas de estabelecer a gestão por competências, Barbosa e Rodrigues (2006) 

destacam cinco pelo seu potencial, chamadas de enfoques ou análises:  

• Enfoque ocupacional: busca identificar, através do padrão exigido pela ocupação 

(definido como conjunto de postos de trabalho com atividades e demandas comuns), as 

habilidades básicas, genéricas, as quais são necessárias para atingir os resultados 

desejados;  

• Enfoque comportamental: é também um modelo genérico de competências, porém 

baseado em um conjunto de características, habilidades, aspectos da personalidade, 

conhecimentos e motivos, todos contribuindo para gerar determinado resultado em um 

ambiente específico;  

• Enfoque construtivista: possui dos pontos principais, sendo um a identificação das 

competências e o outros, de forma mais destacada, a identificação dos processos 

formativos. Relaciona de forma integral o saber e o fazer, a teoria e a prática. O 

conhecimento se formaria no trabalho e seria desenvolvido por ter consciência do 

aprendizado e ser capaz de repassá-lo para outras pessoas e situações; 

• Enfoque pela fenomenografia: critica os demais modelos por serem arbitrários ao 

definirem as competências e por atomizar suas descrições, além de diferenciarem o 

trabalhador do trabalho realizado, pois reduzem competência a duas listas - a de 

atividades e a de habilidades. Em vez disso, a análise fenomenográfica coloca o conceito 

de “concepção do trabalho” como o que define as tarefas e mobiliza os atributos dos 

colaborador. Ou seja, a interpretação da função altera a competência de cada pessoa; 

• Enfoque funcional: segundo esta análise, a competência para fazer algo só pode ser 

considerada como existência quando se faz este algo. Portanto, o uso de indicadores 

para medir resultados é um bom indicativo da existência das competências desejadas 

nos empregados. Este enfoque busca desdobrar as funções, sendo que cada tarefa 

elementar passível de medição torna-se uma nova demonstração de conhecimento do 

indivíduo. 

 A ampla variedade de interpretações do conceito competência e a gama de metodologias 

para identificá-las e geri-las aponta para o andamento da construção do modelo, sendo cada 

avanço um passo de revitalização na gestão das organizações (BARBOSA, RODRIGUES, 

2006). No quadro comparativo abaixo é possível identificar os diversos motivos para implantar 
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uma abordagem por competências nas empresas:  

 

Quadro 1 – Comparação entre abordagens 

Aspectos analisados Abordagem tradicional 
Abordagem por 

competência 

Horizonte profissional Cargo a ser ocupado 
Carreira da pessoa na 

empresa 

Perfil Para um cargo específico 
Para atender a demandas 

presentes e futuras 

Processo de escolha 
Observa a adequação para o 

cargo 

Observa a adequação para 

uma trajetória específica 

Ferramentas de escolha 

Testes de conhecimentos, 

habilidades e atitudes 

necessárias para o cargo 

Análise da trajetória 

profissional para avaliar a 

maturidade profissional e o 

ritmo de desenvolvimento 

Contrato psicológico 

Contrato construído visando 

a determinada posição na 

empresa 

Contrato construído visando 

a uma carreira ou trajetória 

profissional na empresa 

Compromisso da 

organização 

Manter o cargo para o qual a 

pessoa está sendo captada 

Desenvolver a pessoa 

determinada trajetória dentro 

da empresa 

Internalização Adequação ao cargo Adequação a uma trajetória 

Fonte: Dutra (2017, p.77) 

 A abordagem por competências não deve ser vista apenas como uma forma de 

desenvolver pessoas para servirem melhor aos seus cargos, pois isto seria apenas uma roupagem 

diferente à abordagem tradicional (PARRY, 1996 apud DUTRA, 2017). De fato, o modelo de 

competências se diferencia por envolver a estratégia e os processos da organização de forma 

sistêmica, modificando a gestão. 

 

 2.2 Estratégia 

 A estratégia por muito tempo foi entendida da forma militar como o planejamento 

realizado pelos generais antes de entrar no campo de batalha com seus exércitos. Nos últimos 
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anos, entretanto, tem-se adotado o termo do ponto de vista empresarial pelo qual definem-se os 

objetivos a serem perseguidos pelas organizações.  

 O planejamento estratégico envolve posicionar a empresa no mercado e encontrar uma 

qualidade explorável para alcançar o sucesso almejado, ou seja, criar uma vantagem 

competitiva. Ferreira et al (2013) apresenta três formas de conquistar esta vantagem: com 

“objetivos coerentes, excelente compreensão do negócio em que opera e avaliação adequada 

das capacidades internas.” Este trabalho, como delimitado anteriormente, propõe-se a tratar 

apenas dos processos internos da organização.  

Em suma, frequentemente, a estratégia está ligada a dois ou mais competidores que 

disputam o mesmo objetivo. Essa disputa ocorre também no mundo dos negócios e, 

como na versão militar, a estratégia é fortemente influenciada por quem lidera a 

empresa, ao perseguir objetivos e um conjunto de ações (FERREIRA et al, 2013, p. 

5). 

 A estratégia não envolve apenas eficiência nos processos, mas a entrega de valor ao 

produto final de forma perceptível ao cliente. Um ponto importante a ser destacado é a diferença 

entre eficácia operacional e vantagem competitiva: enquanto o primeiro refere-se a melhores 

práticas de gestão, o último aponta para a diferenciação do produto em relação aos concorrentes 

(PORTER, 1996). A eficácia pode ser facilmente imitada, mas a qualidade distintiva não, pois 

se trata de uma característica específica da organização com a qual se tem familiaridade, é a 

especialidade da empresa.  

 No artigo “What is strategy?”, Michael Porter (1996) apresenta três características 

essenciais ao planejamento estratégico:  

• Posicionamento: “escolher realizar atividades diferentemente ou desempenhar 

atividades diferentes de seus rivais” (PORTER, 1996). Não se trata da melhor forma de 

executar as atividades, se fosse assim qualquer empresa poderia imitar com facilidade, 

mas sim de realiza-las de formas distintas a dos concorrentes; 

• Trade-off: “colocado de forma simples, um trade-off significa que o aumento de uma 

coisa requer a diminuição de outra” (PORTER, 1996). Embora muitos afirmem que o 

posicionamento estratégico pode ser imitado, o trade-off protege as empresas deste tipo 

de atitude, pois é a escolha estratégica tomada pela organização sobre o que será feito 

e, mais importante, o que não será feito. Geralmente ocorre quando há 

incompatibilidade entre as atividades; se alguém pretende oferecer todos os bens ou 

serviços possíveis acabará se colocando em uma situação insustentável, sendo 

necessário fazer trade-offs; 
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• Adequação: é a combinação das atividades, o modo como se relacionam entre si 

produzindo valor ao cliente. É um componente central do planejamento, não focando 

no essencial, mas no todo, uma vez que as atividades da organização afetam umas às 

outras, daí surgindo a vantagem competitiva.  

 A utilização destes três pontos no planejamento torna a estratégia cada vez mais difícil 

de ser imitada, pois as combinações advindas são cada vez mais improváveis (o autor utiliza a 

multiplicação para ilustrar: 0,9 x 0,9 = 0,81; 0,9 x 0,9 x 0,9 = 0,66). A definição de estratégia 

dada por Porter (1996) pode ser resumida como “a criação de uma posição ímpar e valiosa, 

envolvendo um conjunto diverso de atividades; (...) escolher o que não fazer; (...) criar 

adequação entre as atividades da empresa”.  

 Mintzberg (2007) apresenta cinco definições, chamadas de 5 P’s:  

• (Estratégia como) Plano: é um planejamento, a ideia concebida antes de realizar uma 

ação a fim de conscientemente alcançar um resultado; 

• (Estratégia como) Pretexto: pode ser realizada como um truque, uma forma de enganar 

e suplantar oponentes. Aqui, o objetivo não é o resultado da ação em si, mas as 

implicações dela, ou seja, adotar a estratégia para levar o concorrente a se comportar da 

maneira desejada; 

• (Estratégia como) Padrão: nesse caso se apresenta não como um plano, mas o padrão 

das ações realizadas se torna a estratégia. Trata-se da diferença entre o pretendido e o 

executado, visto que no ambiente real não é possível aplicar o plano da forma exata 

como foi concebido. Portanto, a estratégia como padrão é similar à distinção feita por 

Zarifian entre o trabalho prescrito e o real (2001), pois parte do planejamento é alterado 

em sua execução devido às interferências externas e até mesmo internas; 

• (Estratégia como) Posição: é uma forma de posicionar a organização do ambiente, seja 

para alcançar alguma vantagem competitiva ou evitar encontrar competidores. Esta 

definição é adaptável às outras, pois é possível utiliza-las em busca de um 

posicionamento (plano e pretexto), ou chegar neste local através da execução no 

ambiente real (padrão); 

• (Estratégia como) Perspectiva: é a maneira como a empresa vê o mundo, sua 

personalidade e ideologia. É uma visão compartilhada entre as pessoas da organização. 

 No fim, a variedade de definições não pressupõe que exista alguma hierarquia entre elas. 
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 Algumas podem disputar proeminência entre si e até substituir outras, mas também é 

possível combina-las. Sendo assim, o importante é entender o papel da estratégia na 

organização: definir um norte, os objetivos almejados, compreender a importância da ação, do 

comportamento no ambiente, os truques para alcançar vantagem competitiva, a posição a 

ocupar, os valores compartilhados (MINTZBERG, 2007). 

 

 2.2.1 Gestão estratégica  

 Nas palavras de Macieira e Maranhão (2011, p. 52), gestão estratégica é um: 

Conjunto de proposições, cenários, objetivos, metas, planos, registros de resultados 

de implementação e ações de realimentação para estabelecer e manter direcionadores 

estratégicos (missão, visão, valores, etc.) objetivos e claros, capazes de “puxar” a 

Gestão Operacional da organização rumo à sua Visão, mediante o adequado 

cumprimento da Missão. 

 Uma forma prática de entender este conceito é analisando as atividades pertencentes ao 

seu escopo. Nesse sentido, Ferreira et al (2013) fala de cinco passos para realizar a gestão 

estratégica:  

1. Estabelecer visão e missão: consiste em decidir a posição no mercado que se deseja 

alcançar ou manter e definir a identidade da empresa; 

2. Definir objetivos: é a interpretação da visão e missão em formas de avaliar o 

desempenho da organização através de indicadores, mostrando assim o resultado a ser 

buscado pelos executivos; 

3. Moldar a estratégia: são as decisões tomadas referentes à resposta da empresa para com 

diversas situações - tais como focar em um nicho ou diversificar clientes, reduzir custos 

ou oferecer um produto de qualidade superior - almejando os objetivos estabelecidos; 

4. Implementar e executar: são as ações tomadas para aplicar a estratégia e envolve 

atividades como desenvolver pessoal, construir a cultura, alocar recursos, entre outras; 

5. Monitorar, avaliar e corrigir: os executivos devem estar atentos para as mudanças do 

ambiente para que, caso não consigam antecipa-las, ao menos possam acompanha-las. 

Também é preciso buscar qualquer desvio da estratégia na organização a fim de aplicar 

medidas para corrigi-los a tempo de causar o menor dano possível. 

 Verifica-se, portanto, que a gestão estratégica engloba tanto o planejamento quanto a 

sua execução, além da análise, do controle e da implementação de melhorias ou correções, ela 

“está relacionada com o processo de gestão contínuo, num contexto dinâmico, para cumprir 

uma intenção de futuro para a organização” (FERREIRA et al, 2013, p. 43). 
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 2.3 Processos  

 Paranhos et al (2017) apresenta um ponto de vista sobre processos como “uma ‘cadeia 

de agregação de valores’”, já Macieira e Maranhão (2011) colocam simplesmente como uma 

relação entre a entrada (seja de materiais, serviços ou informações), passando pela 

transformação (o processo em si) ocasionando na saída do produto (que também podem ser 

materiais, serviços ou informações).  

 Davenport (1993) diz:  

Em termos de definição, um processo é simplesmente uma estrutura, um conjunto 

medido de atividades designadas para produzir uma saída para um cliente ou mercado 

particular. Isso implica numa forte ênfase em como o trabalho é feito dentro da 

organização, em contraste com a ênfase no quê. (...) é, portanto, uma ordenação 

específica das atividades de trabalho através do tempo e lugar, com um começo, um 

fim e claramente identificadas entradas e saídas: uma estrutura para ação 

(DAVENPORT, 1993, p.5, tradução nossa). 
 Logo, pode-se afirmar que, de forma genérica, processos são um conjunto de atividades 

em sequência pelas quais os insumos recebidos são transformados em um produto com valor 

agregado. Costuma-se diferenciar processos de três formas, sendo esta classificação baseada no 

propósito ao qual servem (CARDOSO et al, 2009), a saber:  

• Finalísticos (também chamados de “primários” ou “de negócios”): são aqueles cujo 

produto é direcionado ao cliente final da organização (PARANHOS et al, 2017), sendo, 

segundo esta classificação, os únicos transversais, ou seja, que passam por diversas 

áreas da empresa (CARDOSO et al, 2009). Todos os outros processos devem servir com 

o intento de garantir a operação correta dos finalísticos (MACIEIRA, MARANHÃO, 

2011); 

• Suporte (também chamados de “apoio”): não possuem relação direta com os clientes 

finais, contudo são essenciais para que os processos finalísticos operem corretamente. 

Deste modo, seus clientes são a própria organização ou áreas específicas dela; 

• Gerenciais: são ligados diretamente à gestão, às atividades estratégicas de decisão, 

planejamento e de melhoria contínua. Paranhos et al (2017) aponta a função deste tipo 

de processo sendo manter os outros funcionando eficaz e eficientemente.  

 Cardoso et al (2009) apresenta diversas outras formas de categorização, tais como a 

complexidade e a criticidade. Este trabalho adota a maneira de definição demonstrada acima 

por ser a mais comum. Como apontam Macieira e Maranhão (2011), os parâmetros para a 

classificação dos processos não são estritos, em vista disso não há necessidade de longos 

debates acerca da semântica apropriada. 
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 Paranhos et al (2017) salienta a necessidade do estabelecimento da hierarquia dos 

processos de acordo com o sugerido por Harrington (1993):  

• Macroprocessos: é o conjunto de todos os processos realizados na organização, sendo 

sua integração essencial para alcançar competitividade no mercado; 

• Processos: como descrito anteriormente, corresponde à entrada de insumos e sua 

transformação por meio de atividades em produto com valor agregado; 

• Subprocessos: são fluxos menores com objetivos específicos e que, unidos, formam um 

processo;  

• Atividades: quais ações devem ser realizadas nos subprocessos para alcançar o 

resultado desejado; 

• Tarefas: a menor parte das atividades, sendo possível resumi-la em um elemento só. 

 Macieira e Maranhão (2011) citam este conceito de forma similar como “árvore de 

processos”, sendo a perspectiva da floresta para as árvores, ou seja, partir da compreensão do 

conjunto dos processos realizados na organização (macroprocessos), dividindo em pedaços 

menores, passando pelas árvores (processos), galhos (subprocessos) até as folhas (tarefas). 

 Durante a atividade de mapeamento dos processos, um componente importante de ser 

destacado são os Fatores Críticos de Sucesso, os FCS, que são as premissas fundamentais para 

a correta realização das atividades (MACIEIRA, MARANHÃO, 2011). Esse mesmo conceito 

aparece no planejamento estratégico, neste caso representando o essencial para atingir os 

objetivos definidos pelos gestores (FERREIRA et al, 2013). Contudo, o conhecimento dos FCS 

e a sua disponibilidade para a execução dos processos não garantem o êxito da operação, mas 

certamente contribuem para o tal. 

 

 2.3.1 Abordagens para gestão dos processos  

 Gerir processos envolve direcionar os recursos para que tudo seja executado da forma 

devida, alocar o pessoal necessário, estabelecer indicadores e executar melhorias. Não somente 

os instrumentos de gestão fazem parte da conceituação, como também as diferentes abordagens 

existentes, as quais serão vistas adiante (CARDOSO et al, 2009). 

 Alguns autores, como Paranhos et al (2017), fazem distinção entre gestão de processos 

e a gestão por processos, explicando que o primeiro se preocupa unicamente em melhorar a 

eficiência dos processos, enquanto o segundo implica em uma forma diferente de enxergar a 
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organização, sempre implementando melhorias focando na satisfação do cliente. Contudo, mais 

uma vez Macieira e Maranhão (2011) afirmam ser apenas uma discussão semântica. Ainda 

assim, conforme será mostrado adiante, a gestão por processos é indicada como uma abordagem 

atual, portanto, diferenciada.  

 Explicada a terminologia, outros pontos devem ser considerados. As organizações 

podem gerir seus processos de diversas formas, das quais seguem:  

• Abordagem funcional: é o tipo de estrutura organizacional clássica e altamente 

hierarquizada através de organogramas.  As críticas a este modelo são bem conhecidas, 

entre elas tem-se o desconhecimento dos processos, foco na função, atividades sem 

objetivos claros, pouca orientação para o mercado, desaparecimento de informações, 

baixa comunicação, entre muitos outros problemas (CARDOSO et al, 2009; 

MACIEIRA, MARANHÃO, 2011); 

• Abordagem matricial (também chamada de funcional por processos transversais): em 

suma, a forma de enxergar o que a organização faz tira seu foco dos departamentos e o 

direciona aos processos, estes passam a ser mensurados, auxiliando práticas de 

melhoria. A abordagem matricial reconhece a existência dos processos transversais, ou 

seja, aqueles que passam por diversas áreas da empresa, e por isso estimula a 

integralização dos setores, redistribuindo a responsabilidade entre seus agentes 

(CARDOSO et al, 2009); 

• Abordagem por processos: as decisões são tomadas orientando-se pelos processos, a 

ênfase não está no quê é produzido, mas na forma de produzir, ou seja, em como realizar 

o trabalho (MACIEIRA, MARANHÃO, 2011). Algumas empresas chegam até mesmo 

a abandonar a visão funcional, estruturando-se de acordo com os processos (CARDOSO 

et al, 2009). Entre os diversos benefícios, estão o maior poder do indivíduo na tomada 

de decisões, foco na melhoria, equipes com diversas habilidades, aumento da 

comunicação e colaboração entre os agentes (PARANHOS et al, 2017). Para aplica-la, 

é necessária uma grande mudança na cultura organizacional, sendo também importante 

reconhecer que esta abordagem não contempla a necessidade de todas as organizações 

(um ambiente militar, por exemplo, encontraria grandes dificuldades em adaptar-se a 

esta estrutura). 
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3. ALINHAMENTO DOS CONCEITOS 

 A forma como cada um dos conceitos apresentados no capítulo anterior se relaciona é 

apresentada aqui, seguindo uma estrutura similar à acima. Como o foco do presente trabalho 

são as competências, os demais conceitos serão resgatados apenas para que suas conexões com 

as competências sejam demonstradas.  

 O tópico 3.1 apresenta diferentes visões da gestão estratégica e como esta orienta as 

competências necessárias para que a organização alcance seus objetivos.  Logo depois, o tópico 

3.2 busca apontar como as competências são mobilizadas analisando-se os processos 

executados na empresa.  

 Ao fim, o tópico 3.3 trabalha o alinhamento entre os três conceitos através de diversos 

modelos de implementação da gestão por competências apresentadas na literatura. O objetivo 

é entender como o tema tem sido abordado na literatura e sua ligação como os componentes 

estratégia e processos. 

  

 3.1 Relação entre competências e estratégia  

 A VBR (Visão Baseada em Recursos) busca alinhar e gerir os recursos já possuídos pela 

empresa visando alcançar os objetivos estratégicos, sendo esta abordagem, segundo entendem 

Fleury e Fleury (2007), aquela com a melhor forma de entender a relação entre competências e 

estratégia. De fato, o conceito de competências organizacionais, conforme já exposto, teve seu 

início aqui. Contudo, os críticos dessa abordagem a definem como estática e inflexível, e a 

contribuição de Teece em Pisano (1994) foi essencial para a evolução desse sistema. 

 Estes autores apresentaram o conceito de capacidades dinâmicas enfatizando a 

importância do gerenciamento estratégico em interagir com o ambiente, que é sempre dinâmico, 

está em constante mudança. Sendo assim, é necessário à organização ter a capacidade de 

reconfigurar externa e internamente seus recursos, habilidades e competências (TEECE, 

PISANO, 1994, p. 538). 

 Já a escola do posicionamento estratégico, que tem Porter como um de seus principais 

autores, foi criticada por defensores da VBR por seu caráter estático (FLEURY; FLEURY, 

2007). Day e Reibstein (1997, p. 2, tradução nossa), ao discorrerem sobre estratégia, afirmam 

que:  

Conforme o passo da mudança no ambiente competitivo tem acelerado em muitas 

indústrias, também cresceu a necessidade de reconhecimento explícito desse 

dinamismo na formulação da estratégia competitiva. (...) Essa competição acelerada 
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significa não mais ser possível esperar pelo competidor agir antes de decidir como 

reagir. 

 Porém, em defesa da escola do posicionamento estratégico, deve-se ter em mente que 

as empresas estão sempre dentro de um contexto externo. O ambiente exerce influência nas 

organizações, e, portanto:  

Um dos problemas em estratégia é como conseguir o ajustamento a longo prazo entre 

as competências e capacidades da empresa e as exigências do meio ambiente em que 

se insere. Este ajustamento é essencial para que a empresa consiga explorar as 

oportunidades que surgirem e as vantagens que possa deter mas, também, para 

combater as eventuais desvantagens internas ou ameaças emergentes no ambiente 

(FERREIRA et al, 2013, p. 99). 

 De certa forma, o conceito das capacidades dinâmicas é uma confluência com o 

pensamento de Porter. Entretanto, é claro que a estratégia segundo o VBR não buscará 

orientação observando os competidores, mas certamente utilizará estas informações como 

insumos para o planejamento. 

 Pode-se ver, portanto, a necessidade de entender seus competidores, como demonstra a 

escola do posicionamento estratégico, de se adaptar, como Teece e Pisano apresentam, e de 

reconhecer o potencial dos recursos internos. Este pensamento é corroborado por uma das 

ferramentas mais conhecidas para o planejamento estratégico: a análise SWOT (sigla para 

Strengths, Weaknesses, Oportunities. Threats, ou, em português: Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças).  

 A ferramenta consiste em analisar o ambiente externo (oportunidades e ameaças) e o 

interno (forças e fraquezas). Ela mostra que metade da estratégia está no reconhecimento das 

competências centrais, ou ausência destas (FERREIRA et al, 2013), enquanto a outra se 

encontra em conhecer o ambiente externo. Para identificar os recursos e capacidades da 

empresa, quatro questões devem ser examinadas (BARNEY, 2007):  

• Valor: os recursos devem agregar valor no ambiente no qual estão inseridos, 

aproveitando oportunidades ou neutralizando ameaças; 

• Raridade: esses recursos valiosos devem ser raros, se outras empresas já o possuem, tê-

los não constituirá uma vantagem competitiva; 

• Imitabilidade: ainda que o recurso seja valioso e raro, a vantagem não terá longa duração 

se ele for facilmente imitável, seja porque outras empresas podem conseguir reproduzi-

lo ou criarem algo que o substitua; 

• Organização: é capacidade da empresa de gerir os recursos, atingindo o melhor 

desempenho possível em sua vantagem competitiva. 
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 Pode-se perceber que compete à gestão por competências garantir uma resposta positiva 

para a quarta questão enquanto estes recursos representarem capital intelectual. Quanto às três 

primeiras, seus questionamentos assemelham-se a pelo menos dois critérios apresentados por 

Hamel e Prahalad (1990) para identificar as competências essenciais: criar valor percebido 

pelos clientes e não ser facilmente imitável por concorrentes. 

 Pela perspectiva da VBR, uma quinta questão deveria ser utilizada: a durabilidade do 

recurso na empresa. A partir da integração destas perguntas com o conceito de competências 

essenciais e de capacidade dinâmica, é possível a realizar identificação das competências 

organizacionais (AZEVEDO, BITENCOURT, FROEHLICH, 2003).  

 Como apresentado, a estratégia visa um objetivo no longo prazo, e para alcançá-lo faz-

se necessário definir uma posição competitiva. Assim, Fleury e Fleury (2003) destacam três 

posições possíveis, nas quais algumas competências essenciais são visíveis:  

• Excelência profissional: quando uma organização decide competir pela excelência, a 

relação entre preço e qualidade se torna o foco. Os produtos devem ser desenvolvidos 

de forma a otimizar essa relação, sendo a lucratividade advinda do volume de vendas e 

da margem de lucro por produto. Neste caso, a área de logística é crítica para o sucesso 

da empreitada, portanto as competências essenciais estarão dentro deste ciclo; 

• Inovação em produto: aqui a função crítica é a pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos a fim de tornar a empresa mais lucrativa ao manter o monopólio do mercado. 

Sendo assim, a inovação é uma das competências essenciais; 

• Relação com o cliente: essas organizações buscam satisfazer as necessidades de clientes 

específicos, sendo suas competências essenciais encontradas dentro da área de vendas e 

marketing.  

 Sobre as conexões entre as competências organizacionais e individuais, ao menos três 

formas são identificadas, segundo apontam Bitencourt, Azevedo e Froehlich (2013, pp. 48,49):  

• As competências individuais dão forma às competências organizacionais e as 

sustentam;  

• As competências organizacionais servem de parâmetro para a seleção e para o 

desenvolvimento das competências individuais;  

• As competências organizacionais e as competências individuais influenciam-se 

mutuamente e precisam estar alinhadas a fim de contribuir para a vantagem competitiva 
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da organização.  

 Mais à frente, as autoras vão afirmar que as competências individuais “desenvolvem e 

sustentam” as organizacionais, logo estas devem ser facilmente identificáveis no planejamento 

estratégico.   

 Para Comini e Fernandes (2008), as competências organizacionais “requerem e apontam 

para recursos únicos para viabilizar estratégias”, portanto torna-se compreensível concluir que 

as competências individuais devem ser um reflexo da estratégia das empresas. 

 Por fim, pode-se dizer que “a arquitetura estratégica é o roteiro que identifica quais 

competências essenciais construir” (HAMEL; PRAHALAD, 1990, p. 11, tradução nossa), ou 

seja, é o planejamento estratégico que evidencia as competências nas quais a empresa deve 

investir, pois é nele onde estão os fatores críticos de sucesso. Além disso, “para o 

desenvolvimento competitivo da empresa, uma das competências vai ser mais relevante que as 

outras. A competitividade será maximizada quando houver alinhamento correto entre a 

competência essencial e a estratégia competitiva” (FLEURY, FLEURY, 2007, p. 134). 

 

 3.2 Relação entre competências e processos  

 Conforme as organizações e o ambiente tornam-se mais complexos, o papel dos 

indivíduos é alterado, sendo cada vez mais intelectualizado. Para acompanhar as mudanças, 

todas as áreas da empresa precisam adotar uma visão processual, e o planejamento do RH deve 

estar atento a isto (CARDOSO et al, 2009).  

 Afinal, a relação entre processos e competências são como dois lados de uma moeda, 

sendo esta algo que se manifesta ao executar uma tarefa, e aquele um conjunto de atividades 

chamados de tarefas. Um é revelado ao executar o outro (CARDOSO et al, 2009). Logo, 

entender as competências necessárias para a correta execução dos processos é essencial e, de 

fato, existem modelos que buscam alinhar estes conceitos. 

 Porém, antes de analisar um destes modelos, é importante entender como as 

competências estão relacionadas com os processos. Esta relação se torna mais óbvia no conceito 

de “situações” tal como é apresentado por Zarifian (2003) e, ainda que existam algumas 

dificuldades com sua definição, estas serão resolvidas adiante.  

 Dando prosseguimento, pode-se dizer que uma situação (ZARIFIAN, 2003): 

• É um quadro e um contexto: como quadro, faz parte de como o trabalho é dividido, da 

sua hierarquia e do papel assumido por um indivíduo na empresa. Quanto ao contexto, 
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significa estar limitada a um momento, portanto, como o ambiente está sempre 

mudando, as situações são sempre diferentes;  

• São referências e recursos: ou seja, são os materiais, as máquinas e outros recursos 

operados pelo indivíduo na execução de suas atividades; 

• É um problema ou conjunto de problemas: a situação deve ser problematizada em 

descrição. Assim uma determinada iniciativa é solicitada para resolvê-la;  

• É um resultado a ser alcançado: é necessário que a situação represente um desafio para 

o colaborador, dando sentido aos seus esforços. Quando o indivíduo entende o objetivo 

almejado, pode utilizar a criatividade e sua capacidade de reflexão para alcançar o 

resultado; 

• É a iniciativa para chegar ao resultado: as iniciativas compõem o cerne da análise de 

cada situação, que não pode ser descrita de forma a ignorar a ação dos empregados e 

suas ações, pois então seria apenas “um modelo modernizado de postos de trabalho”; 

• São as interações com os demais atores: para descrever cada situação é preciso entender 

suas relações com outros agentes, assim todos os participantes devem estar 

compreendidos na descrição; 

• É um modo e dispositivo de avaliação: nesse sentido, existiriam duas formas possíveis. 

A primeira trata de gerenciar o progresso na carreira, auxiliando o indivíduo a conquistar 

maior domínio de suas competências. Já a segunda corresponde ao controle e à direção 

hierárquica avaliando os resultados obtidos pelo empregado de acordo com suas 

responsabilidades e os recursos disponíveis na situação. 

 O autor defende que não é possível utilizar o modelo de competências ao mesmo tempo 

em que se descreve cada “situação” eliminando a iniciativa dos indivíduos. Embora este pareça 

um empecilho para a relação entre competências e processos, é possível fazer uma conexão 

entre as situações de Zarifian (2003) e os processos ao utilizar o conceito de complexidade e 

espaço ocupacional.  

 O conceito de complexidade já é trabalhado na administração desde 1950 por autores 

como Jacques, seguido posteriormente por Stamp e Rowbottom e Billis (DUTRA, 2017). No 

Brasil, Dutra (2017, pp. 27-29) apresenta os dois conceitos da seguinte forma: 

•  Complexidade: utilizado para valorizar pessoas, compreende o modo como se exige 

adaptação do indivíduo a cada situação enfrentada na organização de acordo com sua 
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capacidade. Não se trata da dificuldade de realizar uma atividade, pois tarefas difíceis, 

quando facilmente executadas ao serem sistematizadas, não correspondem a uma 

realidade complexa. O exemplo usado por Dutra é o de um transplante de coração, pois 

embora este processo possa ser descrito em pormenores, continua a exigir experiência 

e competência do profissional, afinal diversas situações podem ocorrer, demandando 

capacidade de adaptação do cirurgião a cada cenário; 

• Espaço ocupacional: o que antes era uma expressão, hoje é um conceito. Espaço 

ocupacional refere-se às responsabilidades e atribuições dos empregados de uma 

empresa e substitui não apenas o termo “cargo”, mas também a visão do espaço de cada 

um na organização. Sendo assim, marca a saída da abordagem funcionalista para algo 

mais dinâmico, refletindo as necessidades do ambiente, da empresa e a capacidade de 

cada indivíduo. 

 Macieira e Maranhão (2011, p. 49) mostram como a gestão de processos, em vez de 

eliminar a iniciativa, contribuem para sua ação:  

Uma estrutura organizacional baseada em processos é uma estrutura construída em 

torno do modo de fazer o trabalho, e não em torno de habilitações específicas 

departamentalizadas. Vários teóricos do processo organizacional argumentam que as 

organizações necessitam reduzir seus níveis de hierarquia e adotar estruturas baseadas 

em ação, e não estruturas formais. Uma estrutura baseada em processos combina uma 

orientação para a ação com certo grau de estrutura formal. 

 Logo, uma organização orientada por processos não descreveria suas “situações” a 

ponto de eliminar a iniciativa do indivíduo, mas apenas daria orientação para os esforços dos 

colaboradores. Cada situação descrita é um modelo de como agir, mas pela complexidade das 

atividades ainda se exige das pessoas a capacidade de adaptação para desempenharem seu papel 

no espaço ocupado. 

 Como já visto, processos são sequências lógicas de atividades nos quais insumos são 

transformados em produtos com valor agregado. Assim, uma paráfrase do ponto de vista das 

competências poderia dizer que processos são situações com algum nível de complexidade nas 

quais indivíduos mobilizam suas competências para produzir valor ao cliente. 

 Um método de gestão por competências alinhada aos processos é a Gestão de 

Competências por Processos (GCP), sendo a implementação apresentada por Cardoso (et al, 

2007) da seguinte forma:  

1. Levantamento das competências necessárias na organização de acordo com sua situação 

atual (as-is);  
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2. Levantamento das competências necessárias após a remodelagem dos processos, ou 

seja, de acordo com o modelo que será adotado (to-be) 

 Essas etapas dividem-se em vários passos, entretanto, para dar maior objetividade, serão 

destacados apenas os desdobramentos da segunda (CARDOSO et al, 2007):  

1. Levantamento das competências necessárias de acordo com a remodelagem dos 

processos, também chamado de “principal produto da fase Competências por 

Processos”: um dos insumos utilizados é a planilha de competências da situação atual 

preenchida na primeira etapa. Analisando os processos remodelados, faz-se um esboço 

das competências requeridas na nova situação a partir da planilha anterior; 

2. Reexame das competências já existentes e disponíveis na organização, também 

chamado de “principal produto da fase Competência por Indivíduo”: objetiva revisar 

qual é a disponibilidade das competências na empresa, para tanto pode-se utilizar de 

entrevistas ou questionários preenchidos pelos próprios empregados, contanto que 

sejam validados posteriormente com o coordenador.  

3. Análise dos gaps e elaboração de tabelas e gráficos: possibilita elaborar relatórios com 

competências de cada colaborador, servindo de insumo para o RH para análises destas 

e das lacunas de conhecimentos na organização. 

 Percebe-se, então, que para cada processo realizado nas organizações existe um 

conjunto de competências sendo mobilizado. Os conhecimentos já disponíveis na empresa 

podem ser acompanhados pelo RH, assim como sua ausência deve ser registrada para 

possibilitar o desenvolvimento de treinamentos devidamente direcionados.  

 

 3.3 Relação Entre Competências, Processos E Estratégia   

 Os tópicos anteriores apresentaram:  

1. O modo como competências organizacionais se encontram na estratégia; 

2. A maneira pela qual as competências organizacionais orientam as individuais e; 

3. Como as competências individuais são mobilizadas nos processos. 

 Porém, antes de dar prosseguimento para a exposição de alguns modelos para 

implementação da gestão por competências, é importante compreender como as competências 

organizacionais se desenvolvem nas empresas. Este desenvolvimento ocorre ao longo da 

história da organização e corresponde à integralização de 4 elementos (AZEVEDO, 

BITENCOURT, FROEHLICH, 2013, pp.5-10): 
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• Inovação e tecnologia: esse elemento está relacionado com a capacidade das 

organizações de promover mudanças e aprimoramentos de forma a adaptar-se às 

variações no ambiente externo. Esta capacidade deve estar atrelada às competências 

organizacionais, uma vez que a inovação e a tecnologia encontram-se em processos 

internos; 

• Pessoas: envolve níveis operacionais e gerenciais na formação das competências 

organizacionais, pois os gestores são responsáveis por gerir pessoas e equipes, levando-

os a mobilizar suas competências para produzir entregas em um ambiente de crescente 

dinamismo e complexidade. 

• Estrutura e processos: nos últimas anos observou-se uma tendência nas empresas de 

modificarem suas estruturas hierárquicas para adaptar-se a um contexto mais complexo, 

garantindo aos colaboradores mais responsabilidades e poder para tomadas de iniciativa. 

Entre as diversas vantagens do elemento estrutura e processos no desenvolvimento das 

competências organizacionais, as autoras destacam (p. 9): 

❖ Modelos de gestão mais simples, flexíveis e sustentáveis;  

❖ Maior facilidade na identificação das capacitações e competências;  

❖ Estruturas voltadas para resultados;  

❖ Adequação das atividades de apoio;  

❖ Estruturas enxutas. 

• Cultura: a cultura de uma organização são o conjunto de seus valores e crenças, tudo 

aquilo considerado como bom e coerente com sua natureza. Sendo assim, este elemento 

contribui para a formação das competências organizacionais, uma vez que identifica o 

que deve ser aprendido e desenvolvido.  

 Partindo então do raciocínio de que as competências organizacionais correspondem à 

integralização destes elementos apresentados, um bom exemplo dessa união pode ser visto nos 

fatores críticos de sucesso (FCS). Tanto no mapeamento e modelagem dos processos, quanto 

no planejamento estratégico os FCS desempenham papel fundamental.  

 Para a definição de estratégia, é importante entender que os FCS de uma empresa não 

serão apenas seus, mas estarão presentes em todas as outras organizações participantes de seu 

seguimento. Eles podem ser definidos “como variáveis ou atividades de uma empresa que são 

decisivas para o sucesso competitivo” (FERREIRA et al, 2013, p. 129).  

 Já para a gestão de processos, os FCS são todas as condições que precisam estar 
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presentes para ser possível a correta execução das atividades. Eles não garantem o desempenho 

certo, mas são “atributos indispensáveis para a eficiência e eficácia de um processo, tudo 

referido a um determinado contexto temporal” (MACIEIRA; MARANHÃO, 2011, p. 75).  

 Ferreira (et al, 2013, p. 129) identifica que dentre os possíveis FCS estão “estratégias 

específicas, atributos do produto, recursos exclusivos, competências e capacidades 

competitivas”. Enquanto isso, Macieira e Maranhão (2011) apontam a necessidade de 

identificar estes fatores críticos em cada processo, pois em última instância uma organização 

só pode atingir seus objetivos estratégicos quando seus processos internos são eficientes e 

eficazes. Os autores também indicam a necessidade de evolução dos FCS conforme o contexto, 

portanto mudanças no ambiente devem gerar respostas de adaptação na empresa.  

 Hamel e Prahalad (1990, p. 4, tradução nossa) indicam que as competências essenciais 

são “aprendidas coletivamente na organização”. É necessário dar tempo para desenvolvê-las 

através de processos de aprendizagem. Fleury e Fleury (2007, p. 41) apontam alguns níveis nos 

quais isso ocorre:  

• Individual: o processo parte primeiramente do indivíduo, “carregado de emoções 

positivas ou negativas, por meio de caminhos diversos”; 

• Coletivo: um grupo pode aprender, combinar conhecimentos e crenças e por fim 

interpretá-los de forma que passem a fazer parte de um esquema coletivo, constituindo-

se também como um processo social; 

• Organizacional: o processo de aprendizagem, após ter sido iniciado com o indivíduo, 

compreendido e interpretado pelo grupo, passa pela institucionalização. Este resultado 

pode ser visto nas estruturas, regras e procedimentos adotados. 

 Zarifian (2003) entende a aprendizagem como uma corrente de situações: 

Figura 1 – Aprendizagem profissional de acordo com Zarifian 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do apresentado por Zarifian (2003, pp. 176 – 177). 
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 As situações formadoras da corrente seriam (ZARIFIAN, 2003, p. 175 – 176):  

• Dita de base: permite a formação de rotinas, as quais são inerentes a qualquer atividade. 

Sendo assim, funciona como uma base para o profissionalismo; 

• Ocasional: ocorre de forma imprevista, demandando do profissional uma tomada de 

iniciativa naquele momento para resolvê-la, contribuindo para desenvolver as 

competências; 

• De inovação: demanda do profissional o exercício da criatividade, ampliando seus 

campos de responsabilidade e ajudando-o a adquirir conhecimento conforme o 

andamento do projeto; 

• De balanço: é quando o profissional pode analisar as situações passadas e sugerir 

melhorias; 

• Formativa: o momento de aprendizado no qual o indivíduo possui conhecimento de 

forma que o possibilite a passar a outros. 

 Ao comentar sobre essa corrente, o autor diz (ZARIFIAN, 2003, p. 177):  

Parece-me que poderia ter um valor geral e ser construída em numerosas empresas. 

Ela pode dar uma unidade à abordagem de análise das situações e um sentido global 

às tomadas de iniciativa como formadoras e bases de desenvolvimento das 

competências dos sujeitos. Além disso, essa corrente de aprendizagem autoriza um 

crescimento em abstração, em conceitualização, em faculdade de generalização para 

os assalariados aos quais diz respeito. Produz, portanto, algum tipo de competência 

transversal, favorece as condições de uma mobilidade profissional. 

 Sendo assim, a corrente é um modelo que auxilia o entendimento das situações 

enfrentadas nas organizações, e, se for seguida, permitirá aos empregados desenvolverem suas 

competências e ampliarem em alguma medida suas perspectivas. Logo, é seguro afirmar que o 

desenvolvimento das competências está ligado à aprendizagem organizacional, ocorrendo, 

portanto, ao longo da história da empresa.  

 Comini e Fernandes (2008, p. 3) apresentam três outras formas pelas quais as 

competências organizacionais podem ser entendidas:  

• Quando sintonizadas com a estratégia, esta se torna mais forte. Empresas bem 

desenvolvidas em suas principais competências organizacionais tem maiores chances 

de obterem sucesso na implementação de sua estratégia;  

• Auxiliam, ao alinharem-se à VBR, a identificar os recursos valiosos, para então agir 

para monitorá-los e desenvolvê-los;  

• Elas estão conectadas aos processos críticos das empresas, portanto processos ou etapas 
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ligadas às competências organizacionais não deveriam ser terceirizadas, pois seria como 

terceirizar o próprio negócio.  

 Ao explicar o terceiro ponto, os autores utilizam o conceito de cadeia de valor tal como 

foi exposto primeiramente por Porter em 1986, a qual, segundo Ferreira (et al, 2013), costuma 

ser utilizada pelas organizações para localizarem suas competências essenciais. Pode ser 

entendida como sequência de atividades, desde o início do processo produtivo até seu fim, que 

agregam valor ao produto (FERREIRA et al, 2013; COMINI, FERNANDES, 2008). 

 Com o tempo, as empresas passaram a focar mais nos processos críticos de acordo com 

a cadeia de valor, o que significa dar ênfase aos seus recursos e competências essenciais 

(FERREIRA et al, 2013).  

 Contudo, existem diversos desafios enfrentados pelo para a implementação de um 

modelo de gestão por competências. Azevedo, Bitencourt e Froehlich (2013) destacam dois:  

• Atuação da área de recursos humanos (RH) no planejamento da estratégia: com 

participação ativa na formulação da estratégia junto à direção da empresa, o RH pode 

equipar os gestores com ferramentas, sustentando e alavancando o negócio;  

• Integração dos processos de RH com as competências: consiste em garantir o 

alinhamento entre todos os processos da área de RH com as competências 

organizacionais e individuais. Dessa forma, processos como atração, aplicação, 

desenvolvimento e retenção de pessoas estão devidamente integrados para equipar a 

gestão. 

 Já para Fleury e Fleury (2007), os maiores desafios são:  

• Realizar o alinhamento correto entre competências individuais, organizacionais e à 

estratégia;  

• Desenvolver modelos que possibilitem a formação de competências que não apenas 

agreguem valor à organização, mas também aos indivíduos. 

 O alinhamento dos três conceitos (estratégia, competências e processos) pode ser 

observado nos modelos de implementada da gestão por competências. As etapas costumam 

passar por cada um dos três temas abordados.  

 Gramigna (2007) entende a implementação da gestão por competências como algo 

realizado em blocos, podendo instalá-los ao mesmo tempo ou um em decorrer do outro. A 

autora define cinco blocos, os quais são apresentados a seguir:  

1. Sensibilização: através de reuniões, seminários e discussões busca-se conquistar o apoio 
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e o comprometimento da direção da empresa e dos postos de trabalho. Em seguida, 

prepara-se o terreno para a implementação do modelo. Alguns passos são importantes 

aqui:  

a. Verificar se há compatibilidade entre a missão da empresa e de cada setor, 

realizando reuniões de alinhamento caso necessário;  

b. Verificar se há descrição das atividades de cada posto de trabalho;  

c. Avaliar todos os riscos do projeto;  

d. Criar planos para eliminação ou minimização dos riscos;  

e. Negociar com a direção o apoio e a importância de sua participação, além de 

posicionar a área de Recursos Humanos como facilitadora.  

2. Definição de perfis: criar uma lista com as competências essenciais e básicas para cada 

função, definindo seus perfis e atribuindo pesos de acordo com a demanda dos postos. 

É imprescindível que as competências listadas estejam de acordo com a realidade da 

organização, sem isso todas as outras etapas estarão comprometidas; 

3. Avaliação de potencial e formação do banco de talentos: utilizando-se de entrevistas, 

pesquisas, questionários e seminários, a empresa pode conhecer melhor as capacidades 

de seus empregados e suas deficiências. Todas as informações são armazenadas em um 

banco de talentos, o qual pode ser usado de diversas formas pela gerência, tais como 

políticas de desenvolvimento, auxílios para sucessão de cargos e aproveitamento de 

habilidades na formação de equipes de trabalhos; 

4. Capacitação: com o banco de talentos, torna-se possível agrupar os colaboradores em 

quatro classificações: 

a. Talentos: potencial e desempenho altos; 

b. Futuros talentos: alto potencial;  

c. Mantenedor: baixo potencial, bom desempenho;  

d. Abaixo da média: potencial e desempenho baixos.  

O objetivo é entender quais pessoas devem ser realocadas, quais competências precisam 

ser treinadas e como manter os talentos na empresa com programas de desenvolvimento; 

5. Gestão do desempenho: faz-se a avaliação do desempenho das pessoas através de 

ferramentas e metodologias sem relacioná-las com políticas de promoção. Os resultados 

obtidos geram informações para um novo banco de dados, auxiliando o 

acompanhamento da evolução ou involução dos empregados. 
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 Dutra (2017) apresenta um modelo de implementação da gestão de pessoas baseada no 

conceito de competências com 4 etapas:  

1.  Definir parâmetros: para realizar esta etapa, é necessário estabelecer um grupo de 

coordenação (responsável por facilitar o processo coordenando os esforços e garantindo 

o comprometimento de todos os envolvidos) e envolver o grupo de direção (aqueles do 

nível estratégico que possuem poder político e podem decidir se o processo está de 

acordo com a estratégia organizacional ou não). Nesta fase serão definidos os resultados 

almejados com a implantação do sistema baseado em competências e as premissas a 

serem seguidas durante a modelagem e execução do processo. Há uma preocupação em 

conquistar o engajamento das pessoas, entender o caminho e alcançar legitimidade 

através da sustentação política e técnica;   

2.  Modelar o sistema: alguns dos produtos desta etapa são a definição do sistema de 

carreiras e remuneração, os instrumentos de análise para a gestão de pessoas, como 

métodos de avaliação de desempenho e diretrizes para o quadro de colaboradores. Para 

isto, são realizados workshops, reuniões, relatórios e análise de dados obtidos durante o 

processo. Os gestores, as pessoas e a direção são envolvidos, e a interação destes grupos 

contribui tanto para a legitimidade, quanto para o compromisso com o sistema 

modelado; 

3.  Iniciar implementação e capacitação: nesta etapa vários gaps serão percebidos, seja nas 

capacidades dos empregados ou na remuneração. Contudo, estas informações facilitam 

a elaboração de um plano de ação para minimizar a lacuna entre as competências 

requeridas e as existentes, suprindo as necessidades da organização. Aqui, busca-se 

entender a distância entre o sistema modelado nas fases anteriores e a situação atual da 

organização, capacitar os gerentes e outros colaboradores, internalizar os conceitos, 

definir os critérios pelos quais pode-se afirmar se houve sucesso na empreitada, validar 

o sistema em reuniões e só então realizar a implantação; 

4.  Monitorar o sistema: Ainda que tenha se conquistado o engajamento e os empregados 

e gerentes tenham sido capacitados, ainda pode haver resistência da parte de alguns ou 

incompreensão, dificultando a plena implantação do sistema. Logo, é preciso monitorar 

a implementação, identificar os resultados não alcançados através dos critérios 

estabelecidos anteriormente e definir objetivos a longo prazo para atender as demandas 

levantadas durante o monitoramento. Estes objetivos contribuem para a renovação 
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contínua e a sustentação do sistema. 

 Já na metodologia apresentada por Zarifian (2003) os 3 conceitos podem ser vistos 

claramente. O autor propõe um conjunto de métodos de implementação de seis etapas para 

gestão baseada em um modelo de competências, nos quais observa-se uma sequência entre a 

análise da estratégia, competências necessárias, e processos realizados:  

1. Tornar a estratégia explícita: não há necessidade de uma apresentação detalhada, apenas 

o essencial para orientar as competências a serem buscadas e desenvolvidas. Essa 

definição deve ocorrer em forma de frases simples, como missões estratégicas, as quais 

não podem depender do contexto, mas espera-se que permaneçam por um longo 

período; 

2. Definir as escolhas de organização: refere-se a materializar a estratégia através da 

organização produtiva, sendo assim, não é uma decisão que cabe aos Recursos 

Humanos. Essas escolhas podem ser alteradas pelo aprendizado e conforme o 

desenvolvimento do ambiente, mas precisa ser definida pela diretoria operacional para 

saber o espaço e o tempo nos quais se dá a execução das competências;  

3. Caracterizar competência: a empresa deve apresentar como entende a competência 

através de princípios. Geralmente, utilizam-se quatro: tomada de iniciativa, tomada de 

responsabilidade, cooperação e rigor (ou seja, profissionalismo); 

4.  Desenhar as áreas de competência: consiste em mostrar de forma genérica o conjunto 

da entidade em áreas de competência. Deve-se garantir que a lista contemple dois 

pontos: (1) ser coerente com a estratégia e as escolhas da organização e (2) passar quatro 

eixos sugeridos:  

a. Competências profissão: são as técnicas relacionadas a qualquer função 

desempenhada;  

b. Competências organizacionais: aquelas desenvolvidas na empresa relacionadas 

à mesma; 

c. Competências de inovação: referentes a projetos; 

d. Competências relacionais orientadas aos clientes: todas que tratam da relação 

com o cliente; 

5.  Analisar situações enfrentadas: nesse momento, a lista elaborada anteriormente é 

esquecida para analisar juntamente aos empregados as situações enfrentadas, criando 

uma lista organizada por tipos (como situações ocasionais ou de inovação). O objetivo 
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é entender quais competências são mobilizadas para compará-las com a lista anterior e 

ter um referencial para ser utilizado em avaliações e entrevistas. Alguns cuidados devem 

ser tomados, tais como: não listar um grande número de situações, não entrar em 

detalhes, procurar compreender quais iniciativas são importantes e como são 

conduzidas; 

6. Validar e hierarquizar: compara-se a primeira lista de áreas com aquela criada em 

colaboração com os empregados, assim definindo cada função e estabelecendo uma 

hierarquia de acordo com alguns critérios (sugere-se utilizar critérios relacionados à 

definição de competência dada na terceira etapa). A hierarquização não é feita por 

postos, mas por indivíduos através de entrevistas, estas podem também ajudar a 

entender o plano de carreira conforme se entende as áreas onde o colaborador atua e seu 

nível em cada uma.  

 Todos estes autores demonstram preocupação em conquistar o engajamento dos 

envolvidos, além de certificar-se do correto alinhamento entre o modelo baseado em 

competências e a estratégia organizacional. Esse esforço pela sintonia entre pessoas, processos 

e estratégia pode ser visto nas palavras de Macieira e Maranhão (2011, p. 50): 

A estratégia da organização, quando coerente, consistente e bem comunicada é um 

dos melhores agentes de mudança e poderoso veículo para criar o ambiente que 

desperta nas pessoas a vontade sincera de dar a sua contribuição, positiva e 

devidamente colimada, assumindo por inteiro as suas responsabilidades nos 

processos. 

 Entre os problemas listados para a dificuldade no alinhamento entre pessoas e estratégia 

para a execução dos processos, estão listados (MACIEIRA, MARANHÃO, 2011):  

• Interpretação incorreta da necessidade da estratégia: o planejamento, quando realizado 

por empregados e gerentes, tende a ser feito por obrigação, não pela real compreensão 

de como pode contribuir para o futuro da empresa. Esse sentimento de dever elimina o 

desejo de seguir o plano;  

• Incompreensão do conceito de estratégia: é comum pensar que o planejamento 

estratégico trata apenas da formulação de frases (missão e visão) e definição de 

objetivos e metas, além de completo desconhecimento sobre o que é a cultura 

organizacional. Neste sentido, tende-se a confundir a cultura com o conhecimento 

técnico da área.  

 Como apontam Mintzberg e Waters (1985, tradução nossa), vários tipos de estratégias 

podem ser observados nas organizações, das quais algumas seguem abaixo:  
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• Planejada: é o planejamento estratégico detalhado feito pelos principais líderes da 

organização incluindo-se ferramentas de controle; 

• Deliberadas: é a estratégia realizada da forma como foi planejada. Para isso ocorrer, três 

pontos precisam ser atendidos:  

❖ Ocorrer de acordo com intenções precisas;  

❖ Todos na organização devem compartilhar desse modo de agir;  

❖ Forças externas não podem alterar essas ações coletivas.  

Segue-se, portanto, a quase impossibilidade de alguma empresa cumprir os três pontos; 

• Emergentes: já uma estratégia puramente emergente exige ações consistentes, ou seja, 

um padrão de comportamento ao mesmo tempo em que não há qualquer planejamento 

prévio. Embora seja difícil encontrar empresas com estratégias emergentes, existem 

organizações nas quais a pressão externa impõe padrões em suas ações; 

• Não-Realizadas: é tudo aquilo que fazia parte da estratégia mas não foi possível realizar, 

servindo como fonte de aprendizado sobre o que não funciona; 

• Realizadas: aquela que de fato é colocada em prática. 

 A relação entre essas estratégias pode ser observada na figura abaixo:  

 

Figura 2 – Tipos de estratégia e suas relações 

 

Fonte: Adaptado de Mintzberg e Waters (1985, p. 258) 

 Isso significa que a estratégia é formada tanto pelo planejamento, quanto pelas 

influências do ambiente externo. Portanto, gerenciar requer a habilidade de direcionar os 

esforços para cumprir o planejado enquanto se adapta ao contexto (MINTZBERG; WATERS, 

1985). Ora, isso nada mais é do que o conceito de capacidades dinâmicas aplicado.  

 Além disso, se é verdade que o ambiente está em constante mudança e a estratégia 

precisa se adaptar, segue-se que as competências identificadas como necessárias no 

planejamento podem ter sua relevância deixada de lado conforme outras habilidades assumem 
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importância cada vez maior (BRANDÃO et al, 2009). Esta realidade pode ser ilustrada da 

seguinte maneira:  

 

Figura 3 – Lacuna entre as competências mapeadas e atuais 

 

Fonte: Adaptado de Brandão et al (2009, p.52) 

 

 Se não existirem políticas para a captação de novos talentos ou desenvolvimento dos já 

existentes, a lacuna entre as competências atuais e as necessárias continuará crescendo 

(BRANDÃO et al, 2009). Vê-se, dessa forma, a necessidade das organizações da capacidade 

dinâmica tal como descrita por Teece e Pisano (1994), afinal estas precisam se adaptar ao novo 

contexto externo se quiserem manter-se competitivas. 

 Apesar de todos estes modelos, um estudo realizado por Comini e Fernandes (2008, p. 

12) aponta alguns problemas nas organizações referentes à implementação de uma gestão por 

competências, dos quais encontram-se listados abaixo:  

• Falta da incorporação prática do conceito de competências organizacionais antes de 

definir um modelo de competências;  

• Dedicação insuficiente de tempo e energia para implementar um modelo;  

• Disseminação de “modelos de prateleiras”, principalmente por parte de consultorias;  

• Ênfase no desenvolvimento de algumas competências gerenciais, sem levantar as 
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especificidades técnicas de processos essenciais e valores do negócio;  

• Institucionalização dos modelos de competências como prática dominante para gestão 

de pessoas.  

 Alguns dos motivos para a ocorrência destes problemas são apontados pelos autores, 

como a falta de reflexão de quais realmente são as competências organizacionais, impedindo 

que as individuais sejam um reflexo destas. Outra causa possível é a propagação dos chamados 

“modelos de prateleira”, ocasião de quando se buscam empresas de consultoria pressionando-

as para serem velozes em seu trabalho. Essas consultarias acabam por consultar bancos de dados 

e reutilizar competências sem refletir sobre suas aplicações (COMINI; FERNANDES, 2008). 

 Entretanto, os autores encerram o artigo da seguinte forma:  

Assim, em que pesem as críticas, os modelos de competências oferecem perspectiva 

promissora tanto para integrar práticas de RH, particularmente sinalizar alternativas 

de carreira e desenvolvimento profissional, como para dar a tais práticas envergadura 

estratégica. O conceito de competências organizacionais, se viabilizado, pode 

contribuir nessa equação (COMINI, FERNANDES, 2008, p. 14). 

 Logo, vê-se que, apesar de todas as dificuldades para a implementação apropriada de 

um modelo de competências, são consideráveis suas contribuições para as empresas. Afinal, a 

gestão por competências permite às organizações identificar seus principais recursos para 

alcançar os objetivos estratégicos e, a partir disso, orientar e capacitar os colaboradores para 

realizarem adequadamente os processos, agregando valor perceptível aos clientes no produto 

final.  

 Quando os conceitos estão devidamente alinhados, as competências mobilizadas nos 

processos serão dirigidas para um alvo comum, o qual é definido no planejamento estratégico. 

Além disso, conforme o cenário muda a organização poderá se adaptar e desenvolver 

capacitações para garantir a disponibilidade das competências necessárias em contextos 

externos diferentes.  
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4. ESTUDO DE CASO  

 O presente estudo foi realizado em uma biblioteca do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) no campus de Niterói. Objetiva-se exemplificar, 

através desta pesquisa, como alguns conceitos-chave apresentados até o momento neste 

trabalho podem ser vistos no dia a dia dos trabalhadores. Também busca-se saber se há conexão 

entre os objetivos definidos no planejamento e as atividades executadas.  

 Portanto, foi realizado um mapeamento dos processos da biblioteca, a identificação da 

estratégia e o levantamento das competências necessárias, mobilizadas e disponíveis no local. 

O tópico 5.1 apresenta a metodologia utilizada, enquanto no 5.2 é descrito o estudo. Já o 5.3 

procura demonstrar as conclusões diante deste estudo tendo como base os conceitos e seu 

alinhamento nos capítulos anteriores.  

 

 4.1 Metodologia  

 Neste estudo, foi realizada uma pesquisa descritiva, na qual utilizaram-se questionários 

semiestruturados, pois os processos são mapeados e modelados de modo que seus detalhes 

possam ser vistos e compreendidos.  

 Dada a natureza do estudo, a pesquisa é qualitativa, consistindo na utilização de 

entrevistas semiestruturadas (conforme mencionado acima), nas quais algumas perguntas foram 

previamente elaboradas e outras realizadas durante o processo da entrevista. Dessa forma, os 

dados obtidos não podem ser organizados em análises estatísticas (MALHOTRA, 2010).   

 Os processos foram mapeados durante a entrevista com funcionárias da biblioteca. 

Enquanto algumas perguntas básicas já estavam na programação, outras surgiram conforme as 

atividades eram destrinchadas. Esses dados, portanto, foram obtidos e analisados através de 

uma compreensão qualitativa. Neste sentido, as perguntas foram guiadas pela seguinte 

metodologia de mapeamento adaptada de Macieira e Maranhão (2011):  

1. Identificação dos macroprocessos;  

2. Identificação da estrutura do processo e do SIPOC (Suppliers, inputs, process, outputs 

and clientes - fornecedores, insumos, processo, saídas e clientes);  

3. Identificação dos indicadores;  

4. Mapeamento do processo como é realizado atualmente (as-is); 

5. Levantamento dos responsáveis pelos processos, suas principais atribuições e 

competências necessárias; 



41 
 

 
 

6. Levantamento dos principais problemas que dificultam e atrasam os processos;  

 Após o mapeamento e modelagem do processo, foi necessário analisar documentos tais 

como a Política, o Código, o Regulamento e as descrições dos cargos apresentados no edital do 

último concurso realizado para os cargos de bibliotecário e auxiliar de bibliotecário. A questão 

principal neste momento é entender quais atribuições pertencem a cada funcionário e quais 

atividades se fazem presentes nos documentos. Isto fornece material para comparação entre o 

trabalho prescrito e o real, permitindo entender se:  

1. As competências necessárias no planejamento correspondem com as mobilizadas no dia 

a dia e;  

2. As competências necessárias para a execução das atividades correspondem às 

disponíveis atualmente.  

 Sendo assim, a análise do estudo é feita através do método conhecido como análise de 

conteúdo, consistindo em um  

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos, 

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo de mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42 apud 

OLIVEIRA, 2011, p. 48) 

 Ou seja, o conteúdo adquirido através das entrevistas e leitura dos documentos será 

analisado inferindo-se conclusões. Estas serão comparadas aos conceitos apresentados 

anteriormente, que compõe o plano de fundo desta pesquisa. Ainda assim, não se trata de um 

método de emparelhamento tal como proposto por Dionne e Laville (1999), visto que o modelo 

de gestão do IFRJ não é por competências, portanto não é possível fazer uma associação direta 

entre as informações obtidas e a teoria apresentada. 

 O modelo dos processos mapeados pode ser visto no Apêndice A, mas para facilitar a 

visualização de como estes são realizados, utilizaram-se duas técnicas. A primeira é chamada 

SIPOC, funcionando da seguinte maneira (BALDAM; ROZENFELD; VALLE, 2014):  
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Figura 4 - SIPOC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no apresentado por Baldam, Rozenfeld e Valle (2014, p. 97). 

 A segunda técnica é uma versão simplificada do modelo apresentado pela metodologia 

IDEF0 (Integration DEFintion language 0), o qual define processos como “a transformação de 

Entradas (Inputs), orientados por Controles (Controls), em Saídas (Outputs), usando 

Recursos (Mechanisms)” (MACIEIRA; MARANHÃO, 2011). Pode-se representar o esquema 

da seguinte forma:  

 

Figura 5 – Estrutura do Processo em Modelo Simplificado da Metologia IDEF0 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no apresentado por Macieira e Maranhão (2011, pp. 88, 89). 

 

 Através desses esquemas e das explicações sobre os processos, é possível ter uma 

compreensão geral de seu funcionamento sem analisar a modelagem. Quanto às competências, 

seguiu-se a metodologia apresentada por Brandão (et al, 2009, pp. 57 - 58), onde uma 

competência deve ser descrita por “Comportamento (verbo + objeto da ação)”, “critério” e 
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“condição”. Algumas recomendações sobre erros a serem evitados são:  

• Descrições longas e com várias ideias;  

• Descrições ambíguas;  

• Irrelevantes ou óbvias;  

• Duplicidade;  

• Abstrações;  

• Utilizar verbos que representem comportamentos impossíveis de serem observados.  

 É importante destacar as limitações do presente estudo: devido à falta de maturidade dos 

processos e escassa documentação, não é possível aferir grande precisão nas descrições das 

atividades. Além disso, dado o pequeno espaço onde foi realizada a pesquisa e a própria 

natureza desta, não podem ser feitas generalizações. Portanto, o estudo limita-se a analisar e 

descrever os processos da biblioteca, entendendo as competências necessárias ao trabalho e se 

há de fato conexão com a estratégia do instituto. 

  

 4.2 Estudo na Biblioteca do IFRJ no Campus Niterói   

 Sabendo que a cultura interna das organizações orienta suas competências 

organizacionais, foram identificados seus elementos no Planejamento Estratégico do IFRJ para 

os anos 2017 – 2021, no qual consta: 

• Missão: “Promover educação profissional, científica e tecnológica, contribuindo para a 

formação de cidadãos críticos que possam atuar como agentes de transformação e 

inclusão social.”;  

• Visão: “Ser uma instituição reconhecida pela sociedade como referência em educação 

profissional, científica e tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino”;  

• Valores: ética, inclusão, comprometimento, transparência e integração.  

 Entre os objetivos estratégicos, alguns chamam atenção devido a sua relação com as 

bibliotecas, embora a conexão não seja mencionada:  

• Ampliar parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais 

e internacionais: embora nenhum processo do tipo tenha sido realizado nesta biblioteca, 

é possível fazer trocas de livros entre diferentes instituições de ensino; 

• Fortalecer e diversificar as ações voltadas à educação inclusiva: ao identificar os 

matérias didáticos necessários aos alunos, podem aparecer estudantes com deficiências, 
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tais como cegueira. Neste exemplo, portanto, compete aos funcionários da biblioteca 

sinalizar a demanda por livros em braile; 

• Promover a assistência estudantil com ênfase na inclusão: funcionária de maneira 

similar ao descrito no objetivo acima; 

• Integrar e ampliar ensino, pesquisa e extensão: através de pesquisas com professores, 

estudantes e líderes de grupos de pesquisa é possível identificar o material necessário 

para atender suas demandas; 

• Otimizar a aplicação de recursos orçamentários: identificando as demandas e definindo 

as prioridades, torna-se possível aos bibliotecários sinalizar para o instituto a melhor 

maneira de aplicar seus recursos em matérias didáticos. 

 No quadro abaixo é possível ver as qualificações exigidas e algumas das atividades 

desempenhadas pelas bibliotecárias e suas auxiliares, segundo constam no Edital Nº 79/2015. 

Para a elaboração da tabela, a preferência foi por dar destaque às responsabilidades que de 

alguma forma aparecem nos processos mapeados:  

 

Quadro 2 – Cargos, qualificações e responsabilidades 

CARGO 
CONHECIMENTOS E 

QUALIFICAÇÕES 
RESPONSABILIDADES 

Bibliotecário 

Graduação em Biblioteconomia ou 

Ciências da Informação;  

 

Registro no CRB (Conselho 

Regional de Biblioteconomia); 

 

Conhecimentos de representação 

descritiva e temática;  

 

Conhecimentos de formação e 

desenvolvimento de coleções;  

 

Serviços de Referência;  

Disponibilizar informação;  

 

Gerenciar unidades, como 

bibliotecas, centros de 

documentação, centros de 

informação e correlatos, além de 

redes e sistemas de informação; 

 

Tratar tecnicamente e desenvolver 

recursos informacionais; 

 

Disseminar informação com o 

objetivo de facilitar o acesso e 



45 
 

 
 

 

Conhecimentos de ISBN (Número 

Internacional Normatizado para 

Livros) e ISNN (Número 

Internacional Normatizado para 

Publicações Seriadas). 

geração do conhecimento. 

Auxiliar de 

biblioteca 

Ensino fundamento completo;  

 

Experiência comprovada de 12 

meses conforme art. 39, § 3º da 

CF/1988 e art. 9º e Anexo II da Lei 

nº 11.091/2005;  

 

Técnicas de atendimento ao público 

e atuação de auxiliar de biblioteca;  

 

Noções de formação de acervos, 

preparo do material, noções de 

serviço de referência;  

 

Conhecimentos de organização 

funcional da biblioteca e ordenação 

dos livros nas estantes  

 

Atuar no tratamento, recuperação e 

disseminação da informação e 

executar atividades especializadas e 

administrativas relacionadas à rotina 

de unidades ou centros de 

documentação ou informação, quer 

no atendimento ao usuário, quer na 

administração do acervo, ou na 

manutenção de bancos de dados;  

 

Realizar manutenção do acervo; 

 

Utilizar recursos de informática;  

 

Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente 

organizacional. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Edital Nº 79/2015. 

 Foram identificados três principais processos, dos quais seguem abaixo. Para o 

propósito deste trabalho, foi suficiente mapear apenas os dois primeiros (ver Apêndice A):  

• Formação e desenvolvimento de coleções;  

• Processamento técnico;  

• Circulação. 

 O processo de Formação e Desenvolvimento de Coleções é um dos processos principais 
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realizados pela biblioteca e consiste em uma sequência de subprocessos nas quais selecionam-

se quais livros devem ser comprados e quais doações aceitas. De fato, esta são duas das vias 

pelas quais um livro pode passar a compor o acervo, uma terceira seria a troca entre instituições 

de ensino, porém isto não acontece no campus de Niterói. Alguns dos instrumentos utilizados 

para o processo são:  

• PPC: Projeto Pedagógico dos Cursos, uma lista de livros nos quais a Direção de Ensino 

identifica livros que agregariam valor ao acervo da biblioteca;  

• Lista desiderata: lista de livros necessários, aqueles que devem ser comprados. É 

formada por sugestões tanto de professores, quanto de alunos. 

 O processo é representado abaixo pela sua estrutura e através da ferramenta SIPOC:  

Figura 6 – Estrutura do processo de Formação e Desenvolvimento de Coleções 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 7 – SIPOC do processo de Formação e Desenvolvimento de Coleções 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Algumas dificuldades para sua execução foram identificadas na entrevista. Estes 

problemas acabam por prolongar a duração das atividades e são geradores de estresse entre os 

funcionários:  

• Comunicação de prazos entre as datas: a Diretoria Administrativa pode trabalhar com 

prazos diferentes para a análise de orçamento dos livros, e é comum a ausência de 

comunicação entre as áreas resultar em retrabalho;  

• Falta de capacitação sobre redação da lista de compras: embora existe um formato 

específico segundo o qual as petições devem ser elaboradas, esse padrão não está 

disponível para a consulta dos funcionários da biblioteca. Há reclamações constantes 

sobre a necessidade de refazer as listas de compras por faltarem informações ou devido 

ao formato no qual esta foi redigida.  

 Quanto ao Processamento Técnico, trata-se de uma sequência de subprocessos 

altamente técnicos, alguns podendo ser executados apenas por bibliotecários. Esse processo tem 

início após a aquisição de livros novos, e tem como objetivo registrar o livro no sistema, fazer 

sua representação descritiva e temática, emitir etiquetas de identificação e alocá-lo na prateleira.  

 Neste processo existem muitos detalhes técnicos, deu-se preferência à fluidez do texto, 

portanto alguns pontos são apenas mencionados (como os tipos de linguagem). Seguem abaixo 

sua estrutura e a representação pela ferramenta SIPOC: 
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Figura 8 – Estrutura do Processamento Técnico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 9 – SIPOC do Processamento Técnico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 As principais dificuldades identificadas para a realização deste processo são:  

• Barreiras linguísticas: alguns livros, por terem sido publicados em outros países, 

seguem regras diferentes para a alocação das informações que identificam o livro em 

sua folha de rosto, portanto além do funcionário não conhecer o idioma, precisa 

encontrar uma forma de realizar o processamento técnico em um padrão diferente do 

comum no Brasil;  
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• Falta de capacitação sobre o sistema: as funcionárias do local não foram treinadas para 

utilizar o sistema, havendo desconhecimento sobre o modo correto de operação do 

processo; 

• Falta de capacitação de conhecimentos específicos da área: alguns conhecimentos 

necessários são:  

❖ Curso de catalogação no formato Marc 211; 

❖ Cursos de aperfeiçoamento.  

 O Processamento Técnico envolve muito conhecimento específico da área para a 

execução de suas atividades, e embora muitas sejam operações sequenciadas, é possível 

identificar seu nível de complexidade nas dificuldades mapeadas. Além das relatadas acima, 

exige-se do profissional conhecimento sobre o público local, tais como seus comportamentos 

de pesquisa e temas de interesse.  

 Um dos subprocessos, por exemplo, é o de indexação, no qual o funcionário atribui 

termos ao livro para facilitar a pesquisa do público, constituindo-se um conhecimento 

puramente empírico. Se as palavras sugeridas não forem as usualmente pesquisadas, o livro 

pode ser procurado, mas não achado no sistema. 

 Com todos os dados obtidos na entrevista e análise documental — tais como a cultura 

organizacional, objetivos estratégicos, qualificações exigidas, processos realizados e 

dificuldades enfrentadas — é possível identificar e nomear as competências necessárias à 

execução dos processos.  

 Para a Formação e Desenvolvimento de Coleções, são necessárias as competências:  

• Conhecer o funcionamento do Portal de Compras;  

• Conhecer as normas para redigir a lista de compras;  

• Conhecer das leis que regem o processo de aquisição;  

• Possuir conhecimentos avançados em Word e Excel direcionado para elaboração da 

lista. 

 A disponibilização dessas competências através de capacitação dos funcionários 

contribuirá para redução da necessidade de retrabalho e facilidade para elaborar a lista 

convergindo em maior agilidade na execução dos processos.  

                                                
1 Machine Readable Cataloging (Catalogação legível por computador), formado usado para inserir dados 

catalogados nos computadores.  
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 Quanto ao processamento técnico, as competências necessárias podem ser descritas da 

seguinte forma:  

• Conhecer os termos utilizados para pesquisa no sistema;  

• Conhecer (ou ter familiaridade) com padrões de folha de rosto dos idiomas mais 

pesquisados na biblioteca; 

• Utilizar corretamente ISBN e ISNN para descrever o assunto do livro; 

• Utilizar corretamente a linguagem CDD 2 e CDU 3 na classificação do livro;  

• Utilizar corretamente a Tabela de Cutter 4 para normalizar o código de autores;  

• Utilizar corretamente a AACR2 5 para normalizar a catalogação. 

 Quando estas competências estão disponíveis, os livros serão liberados para circulação, 

isto é, empréstimo, mais rápido. Além disso, será possível localizá-los em pesquisas no sistema, 

auxiliando estudantes em sua formação científica, profissional e tecnológica.  

 

 4.3 Conclusões do estudo  

 O IFRJ não apresenta em sua organização interna indícios de uma visão orientada por 

competências, o que acarreta em uma série de problemas para a execução das atividades da 

biblioteca. Como já apontado, uma abordagem de gestão por competências precisa estar 

alinhada à estratégia e aos processos executados. A ausência desse tema no planejamento 

estratégico é notável. 

 Embora exista preocupação em produzir e contribuir para a sociedade, não foi 

identificada uma procura por captação de recursos ou desenvolvimento do pessoal. De fato, 

chegou-se à conclusão de que, durante o planejamento, não houve alinhamento da estratégia 

com as atividades desempenhadas na biblioteca. Além disso, alguns problemas dificultaram a 

realização do estudo, outros, de acordo com os funcionários, dificultam a execução dos 

processos. São eles: 

• Imaturidade em processos: a ausência de processos mapeados e modelados tende a 

dificultar o aprendizado da função, assim cada funcionário precisa aprender suas tarefas 

através de conversas com outros colegas e, muitas vezes, pela tentativa e erro. Como 

                                                
2 Classificação Decimal de Dewey, um sistema de classificação documentária utilizado pelos bibliotecários. 
3 Classificação Decimal Universal, utiliza combinações de números e sinais com o CDD. 
4 Tabela de códigos usada para atribuir números de chamada aos livros 
5 2ª Edição do Código de Catalogação Anglo-Americano, conjunto de regras usadas durante todo o processo de 

catalogação. 
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todo conhecimento é passado por via oral, utilizando-se apenas da memória, é comum 

que problemas continuem a surgir, atividades sejam atrasadas e ocorra retrabalho; 

• Visão funcionalista: observa-se que a descrição do cargo no edital é essencialmente 

funcionalista, pois os assistentes de bibliotecários são impedidos por lei de executar as 

atividades de classificação, catalogação e indexação ainda que tenham a competência 

para tal. Ou seja, as atribuições são distribuídas pela posição ocupada no Instituto. 

Durante a entrevista, as funcionárias do local informaram a existência de um debate no 

IFRJ sobre a real necessidade de efetuar essa divisão de tarefas; 

• Falta de investimento no desenvolvimento dos funcionários: entre as reclamações, 

grande parte referia-se à falta de capacitação para correta execução do processo. Em 

algumas atividades, os funcionários não sabem como utilizar o sistema, portanto 

precisam recorrer a outros meios para completar suas tarefas;  

• Recursos internos e valiosos desconsiderados: é digno de nota a ausência de menção às 

bibliotecas de um instituto de ensino em seu planejamento estratégico. Livros são um 

excelente material de consulta e aprendizado, estes podem ser utilizados em projetos de 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, contribuindo também para a formação dos 

estudantes ao dar-lhes ferramentas para conhecer diferentes visões ou aprofundar o 

conhecimento adquirido em aula. 

 Contudo, para orientar os processos tendo como alvo os objetivos estratégicos 

comentados, alguns processos foram resenhados como um Should be, ou seja, como eles 

deveriam ser (BALDAM; ROZENFELD; VALLE; 2014). Embora a implementação das 

sugestões não constitua um modelo de gestão por competências, certamente ajudará a orientar 

os esforços dos funcionários em suas atividades para os propósitos do IFRJ definidos em seu 

planejamento (ver Apêndice B). Portanto, seguem abaixo:  

• Processo de Seleção: uma forma de otimizar a alocação dos recursos, tal como um dos 

objetivos estratégicos definidos no plano, e levando em consideração que em uma 

biblioteca espaço é um recurso, sugere-se analisar as sugestões dadas por alunos para 

ver se é compatível com o resto do acervo e as necessidades do campus; 

• Processo de Aquisição: o que também contribuiria para a otimização da alocação dos 

recursos é evitar seu desperdício e garantir com que sejam melhor alocados. Para isto, 

recomenda-se elaborar listas de compras atribuindo pesos a cada livro. Dessa forma a 
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Diretoria Administrativa pode fazer pedidos entendendo quais são as prioridades 

daquele campus. Também contribuiria com os demais objetivos ao disponibilizar os 

materiais didáticos necessários para a formação dos alunos; 

• Processo de Recebimento de Doação: para evitar o descarte de livros doados, a sugestão 

é avaliar o estado do material e fazer uma análise prévia de seu tema, seja pesquisando 

numa base de dados ou conferindo sua folha de rosto. As melhorias sugeridas estão 

diretamente relacionadas aos valores do instituto (tais como ética, transparência e 

comprometimento), uma vez que previnem o descarte desnecessário de livros, pois estes 

poderiam ser aproveitados em outras bibliotecas se sua relevância para o acervo fosse 

identificada antes da doação ser aceita.  

 Ainda assim, estas mudanças não seriam o suficiente para alinhar os processos com a 

estratégia do instituto, sendo necessário um estudo mais demorado sobre como promover a 

integração da biblioteca com as demais áreas e, através disto, entender como suprir sua demanda 

por materiais didáticos. 

 Como foi apresentado, o IFRJ busca desenvolver a educação inclusiva e ampliar 

parcerias, mas os processos das bibliotecas não foram envolvidos nesses objetivos, embora 

pudessem contribuir positivamente para alcançá-los. Não foram identificadas políticas para 

garantir material didático a alunos com deficiência, tais como cegueira, nem busca por troca de 

livros entre outras instituições de ensino e pesquisa.  

 Essa ausência de comunicação entre estratégia e processos também torna mais difícil ao 

aluno ter acesso aos livros necessários para atividades de pesquisa. A busca pela inclusão e 

assistência estudantil, além da otimização na alocação dos recursos é prejudicada por uma área 

importante a uma instituição de ensino não ter sido considerada no planejamento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O conceito de competências começou como mais uma forma de selecionar candidatos 

ideais a um cargo, passou a tratar da trajetória de carreira do indivíduo na empresa, suas 

responsabilidades e entregas e, com isso, tornou-se um modelo de gestão. Dada a atualidade do 

tema, a monografia buscou responder uma pergunta: como o conceito de competências se 

relaciona com a estratégia da organização e seus processos? 

 Para encontrar a resposta, foi necessário definir cada conceito e, logo depois, mostrar 

como estão relacionados entre si utilizando a competência como um elo de ligação entre 

estratégia e processos. Auxiliaram na execução desta tarefa a demonstração de alguns modelos 

de implementação da gestão por competências, pois serviram de ilustração para o alinhamento 

conceitual.  

 Como apresentado, as competências não são apenas conjuntos de habilidades, 

conhecimentos e atitudes, mas sim a sua utilização dentro do campo de responsabilidade do 

indivíduo para produzir entregas em contextos dinâmicos e complexos. Além disso, existem 

também as competências organizacionais, sendo chamadas de essenciais aquelas dificilmente 

imitáveis, que podem contribuir para o acesso de diversos mercados e produzir valor percebível 

ao cliente. Estas estão visíveis nas áreas de importância crítica segundo o posicionamento 

estratégico da organização. 

 Quanto à estratégia, trata-se da definição dos objetivos almejados, o norte a ser 

alcançado, o posicionamento da empresa no mercado visando obter alguma vantagem 

competitiva. Este planejamento é parte das atividades da gestão estratégica, sendo outras tarefas 

a execução do plano, o monitoramento deste, e suas devidas correções para adequar-se às 

mudanças no ambiente externo. Quando isto ocorre, a organização demonstra sua capacidade 

dinâmica, um recurso de extrema importância para manter-se competitiva. 

 Sobre o conceito de processos, viu-se que embora exista uma ampla gama de definições, 

todos concordam tratar-se de uma sequência lógica de atividades onde insumos são 

transformados em produtos. Neste caso, cabe à gestão de processos garantir a correta alocação 

dos recursos e das pessoas necessárias para a execução das tarefas, ou seja, certificar-se de que 

os fatores críticos de sucesso, pré-requisitos para o desempenho apropriado, estejam 

assegurados. 

 Com a apresentação dos modelos de implementação da gestão por competências, 

constatou-se a necessidade comum a todos de envolver tanto a área estratégica da organização, 
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quanto a operacional. Isto ocorre para que as competências necessárias mapeadas sejam um 

reflexo da estratégia e das situações enfrentadas pelos empregados.  

 Portanto, concluiu-se que o alinhamento das competências com o planejamento 

estratégico e as atividades realizadas na organização é dado da seguinte maneira: a estratégia 

define as competências organizacionais a serem buscadas e desenvolvidas, estas orientam as 

individuais, que são mobilizadas nos processos. Desta forma, o objetivo foi alcançado, uma vez 

que foi possível estabelecer a relação entre os três conceitos. 

 Quanto ao estudo de caso na biblioteca do IFRJ localizada no campus de Niterói, 

buscou-se entender de que forma os conceitos apresentados eram vistos no dia a dia dos 

funcionários e se havia de fato o alinhamento da estratégia com os processos. Para isto, foram 

realizados entrevistas e análises de documentos. 

 Porém, durante a execução do estudo, constatou-se a ausência de alinhamento da 

estratégia com as atividades realizadas, acarretando na demanda por capacitações e registro dos 

processos. Ambas as necessidades podem ser satisfeitas através de um modelo de gestão por 

competências, uma vez que aquelas disponíveis passariam a ser monitoradas, e as necessárias 

para execução dos processos seriam registradas para a promoção de treinamentos. 

 Percebe-se, portanto, que a implementação da gestão por competências tem muito a 

acrescentar ao IFRJ, ao menos no que tange às bibliotecas do instituto. Algumas contribuições 

deste modelo são destacadas a seguir:  

• Alinhamento da estratégia com as competências: em geral os modelos apresentados 

concordam nesse ponto, uma vez que consistem em gerenciar os esforços almejando 

alcançar os objetivos estratégicos, o que se dá através do alinhamento entre as 

competências individuais e organizacionais, sendo estas sustentadas por aquelas; 

• Compreensão das situações enfrentadas pelos profissionais: com processos mapeados e 

descritos, gestores podem entender quais entregas devem exigir dos funcionários, além 

de compreender as necessidades das áreas, sejam elas treinamentos, pessoal ou outros 

recursos; 

• Identificação dos fatores críticos de sucesso: quando as situações são conhecidas é 

possível destacar o que é necessário para um bom andamento dos processos e assim 

garantir que os pré-requisitos serão satisfeitos antes das atividades terem seu início; 

• Possibilidade de monitorar e desenvolver competências de acordo com os processos: 

conhecendo as atividades realizadas e as competências necessárias para sua execução 
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correta, gestores podem utilizar ferramentas para analisar as entregas dos funcionários 

e requisitar treinamentos quando necessário;  

• Melhora nos índices de satisfação no trabalho: as reclamações constantes sobre ausência 

de capacitação e de processos mapeados aponta para um alto nível de descontentamento 

e estresse no dia a dia dos funcionários. 

 Com gestão por competências, é possível identificar quais capacitações são necessárias 

e a quem devem ser aplicadas. Embora tenham sido apresentadas algumas dificuldades para a 

implementação do modelo de competências, demonstrou-se através de seus benefícios como 

este pode contribuir para fortalecer a estratégia da organização, auxiliando-a a alcançar seus 

objetivos estratégicos. 

 Além disso, a organização é equipada com uma série de ferramentas para sua 

administração, tais como métodos de avaliação, plano de carreira, elaboração de treinamentos 

e processos seletivos. Dado o escopo do trabalho ter se limitado ao alinhamento conceitual, 

estas não foram descritas. Recomenda-se então para futuras pesquisas uma análise destes 

instrumentos, suas diversas aplicações e benefícios para as empresas.  
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APÊNDICE A – SITUAÇÃO ATUAL (AS-IS) 

 

A.1 Formação e Desenvolvimento de Coleções 
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A.1.1 Processo de Seleção 
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A.1.2 Processo de Aquisição  
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A.1.3 Processo de Recebimento de Doação 
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A.1.4 Processo de Descarte  
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A.2 Processamento Técnico  
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APÊNDICE B - PROCESSOS REMODELADOS (SHOULD-BE)  

 

B.1 Processo de Seleção  
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B.2 Processo de Aquição 
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B.3 Processo de Recebimento de Doação 


