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RESUMO 

Esse trabalho analisa como a competência dos trabalhadores de 

manutenção pode afetar a confiabilidade dos equipamentos de produção, num 

processo de terceirização da manutenção. Mais especificamente, tratando do 

caso específico da terceirização da execução de manutenção elétrica e de 

instrumentação do Lingotamento Contínuo da CST - Companhia Siderúrgica de 

Tubarão. Para tanto, foram analisados dois momentos históricos diferentes: antes 

e após a terceirização da execução de manutenção. 

Para as análises de competência utilizaram-se dois métodos de 

diagnóstico diferentes, sendo o primeiro deles, baseado nos estudos de 

comportamento propostos por David C. McClelland e compilados por Spencer & 

Spencer (1993). O segundo é uma proposta do próprio autor, que foi nominado 

locus de competência, baseado em práticas existentes e utilizando-se do que há 

de mais novo ligado à teoria de competência, nessa nova fase de racionalização 

do trabalho, tempo em que vivemos. 

A pesquisa foi explicativa, metodológica e aplicada. Foi realizada por meio 

de pesquisa de campo, sendo também bibliográfica, documental e por fim, 

participante. 

Os resultados da pesquisa mostraram que muito embora a competência 

das equipes de execução de manutenção elétrica e de instrumentação do 

Lingotamento Contínuo da CST tenha diminuído com a terceirização, isso não 

afetou a confiabilidade dos equipamentos de produção da unidade produtiva. Por 

fim, alguns pontos que poderiam explicar essa constatação são levantados ao 

final do trabalho. 



ABSTRACT 

This essay analyses how the maintenance workers competency can affect 

the production equipment reliability, considering a maintenance outsourcing 

processo More specifically, it analyses how the electrical and instrumentation 

maintenance execution activity outsourcing applied to the CST - Companhia 

Siderúrgica de Tubarão - Continuous Casting area can affect the reliability of the 

equipments installed on that place. For this, it has been analyzed two different 

historical moments: before and after the outsourcing. 

For the competency analysis, it has been used two different diagnosis 

method. The first one has been based on behavioral studies made by David C. 

McClelland and compiled by Spencer & Spencer (1993). The second one is a 

pro posai from the author of this thesis himself, based on existing practices and 

using what brand new exists related to competency theory, taking in account this 

new phase of work rationalization, which is the time we live. This method has been 

called "/ocus of competency". 

The research itself was explanatory, methodological and applied. It has 

been done by means of surveys, but it used also bibliography and documentation. 

It has been a collaborative research as well. 

The results of this research have shown that even the continuous casting 

instrumentation and electrical maintenance execution team competency have 

decreased because of the outsourcing, this phenomenon has not affect the 

production equipments reliability of that productive area. Finally, some points that 

can cause this fact are remarked on at the end of this paper work. 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Fluxograma resumido do processo de manutenção .............................. 9 

Figura 2 - A curva da banheira ............................................................................ 15 

Figura 3 - Exemplos de configuração de sistemas para fins de análise de 

confiabilidade ................................................................................................. 17 

Figura 4 - Mapa da racionalização do trabalho .................................................... 30 

Figura 5 - Representação gráfica da análise funcional ........................................ 52 

Figura 6 - Competências centrais e superficiais ................................................... 58 

Figura 7 - Modelo causal de competências .......................................................... 59 

Figura 8 - Brusco decréscimo e lenta retomada, ao longo do século XX, do 

reconhecimento, pelos modelos gerenciais, da subjetividade do trabalhador 71 

Figura 9 - A distribuição de vendas da CST no mundo ....................................... 76 

Figura 10 - Localização da CST e do seu complexo portuário ............................. 78 

Figura 11 - Fluxo produtivo da CST ..................................................................... 80 

Figura 14 - Composição acionária da CST ........................................................... 82 

Figura 15 - Fotografia do lingotamento contínuo ................................................. 83 

Figura 16 - Desenho esquemático do processo de lingotamento contínuo ......... 83 

Figura 17 - Principais pontos de controle da máquina de lingotamento contínuo da 

CST ................................................................................................................ 85 

Figura 18 - Organograma principal da CST ......................................................... 86 

Figura 19 - Organograma funcional da ESTEL. ................................................... 87 

Figura 20 - Organograma simplificado da área da pesquisa antes da terceirização 

....................................................................................................................... 88 

Figura 21 - Organograma simplificado da unidade da pesquisa após a 

terceirização ................................................................................................... 89 

Figura 22 - Esquema de avaliação de competências .......................................... 94 

Figura 23 - Representação de competência de acordo com o método do 

loeus de competência ................................................................................... 103 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Mudanças na gestão das fábricas ..................................................... 21 

Quadro 2 - Características do fordismo e do pós-fordismo ................................. 22 

Quadro 3 - Coincidências e diferenças entre o modelo japonês e o fordismo ..... 27 

Quadro 4 - Resumo do dicionário de competências ............................................ 59 

Quadro 5 - Métodos de determinação das competências do indivíduo ............... 63 

Quadro 6 - Competências utilizadas na avaliação dos supervisores ................... 96 

Quadro 7 - Questionário de entrevistas dos supervisores ................................... 97 

Quadro 8 - Competências utilizadas na avaliação dos executantes .................... 98 

Quadro 9 - Questionário de entrevistas dos executantes ..................................... 99 

Quadro 10- Habilidades da função instrumentista de manutenção .................. 104 

Quadro 11 - Habilidades da função eletricista de manutenção ......................... 106 

Quadro 12 - Habilidades da função supervisor .................................................. 108 

Quadro 13 - MAPA DE COMPETÊNCiA ............................................................ 114 

3.5 Quadro 14 -Pesquisa de confiabilidade ....................................................... 117 

Quadro 17 - Procedimento de cálculo do índice de manutenção boa ............... 118 

Quadro 18 - Descrição dos pontos que falharam nas máquinas de Lingotamento 

Contínuo ....................................................................................................... 162 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Avaliação da contratada em três períodos distintos do contrato ...... 120 

Tabela 2 - Resumo dos gráficos de índices de disponibilidade ......................... 168 

Tabela 3 - Responsabilidades da mão-de-obra executantes nas falhas ocorridas 

..................................................................................................................... 170 

Tabela 4 - Desvios anotados nas avaliações da ESTEL ................................... 181 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 1 

2 REFERENCIAL TEÓRiCO ............................................................................. 11 

2. 1 Processo, controle e estrutura da manutenção ........................................ 11 

2.2 Confiabilidade dos equipamentos de produção ........................................ 13 

2.3 A racionalização do trabalho .................................................................... 20 

2.4 Da qualificação da mão-de-obra ao modelo de competências ................. 32 

2.4.1 Capacitação da mão-de-obra ............................................................. 32 

2.4.2 O surgimento do modelo das competências ....................................... 34 

2.4.3 As diferentes abordagens da competência ......................................... 45 

2.5 Implantando um modelo por competência ................................................ 51 

2.6 Competências e comportamento .............................................................. 56 

2.7 Competência: mundo em descoberta ...................................................... 64 

2.7.1 Competências e Lógica Competência ................................................ 64 

2.7.2 Competência e subjetividade .............................................................. 70 

3 METODOLOGIA ............................................................................................ 74 

3.1 Classificação da Pesquisa ........................................................................ 74 

3.2 Universo, População e Amostra ............................................................... 75 

3.3 Planejamento da pesquisa ....................................................................... 89 

3.4 A pesquisa de competências .................................................................... 92 

3.4.1 Método de Spencer: ........................................................................... 94 

3.4.2 Método do "Iocus de competência" ................................................... 101 

3.5 Quadro 14 -Pesquisa de confiabilidade................................................. 117 

3.5.1 índice de disponibilidade .................................................................. 117 

3.5.2 índice de manutenção boa ............................................................... 118 

3.5.3 Avaliação da contratada ................................................................... 120 

3.6 Limitações do método de pesquisa ........................................................ 124 



4 RESULTADOS DAS PESQUISAS .............................................................. 125 

4. 1 Resultado das pesquisas de competência ............................................. 125 

4.1.1 Resultados - Método de Spencer .................................................... 125 

Resultados das equipes de Instrumentação .............................................. 126 

Resultados das equipes de Elétrica .......................................................... 136 

Resultados dos Supervisores .................................................................... 145 

4.1.2 Resultados - Método do Locus de competência .............................. 152 

Resultados das equipes de Instrumentação .............................................. 153 

Resultados das equipes de Elétrica .......................................................... 156 

Resultados dos Supervisores .................................................................... 159 

4.2 Resultado das pesquisas de confiabilidade e qualidade da manutenção161 

4.2.1 índice de Disponibilidade .................................................................. 161 

4.2.2 índice de Manutenção Boa ............................................................... 171 

4.2.3 Avaliação da contratada ................................................................... 177 

5 DISCUSSÕES DA PESQUISA .................................................................... 183 

5.1.1 Discussões sobre as Pesquisas de Competência ............................ 183 

Competências dos Instrumentistas de Manutenção .................................. 183 

Competências dos Eletricistas de Manutenção ......................................... 184 

Competências dos Supervisores de Manutenção ..................................... 185 

5.1.2 índices de Confiabilidade x Competência ......................................... 189 

(a) índice de Disponibilidade x Competência ......................................... 189 

(b) índice de Manutenção Boa x Competência ..................................... 190 

5.1.3 Avaliação da contratada x Competência da mão-de-obra executante 

192 

6 CONCLUSÕES ............................................................................................ 194 

7 REFERÊNCIAS ............................................................................................ 199 



ANEXOS 

ANEXO A - Formulários de avaliação dos profissionais - Locus de competência 

..................................................................................................................... 205 

ANEXO B - Resultado da pesquisa de Spencer - Competência da equipe de 

instrumentação da CST ............................................................................... 211 

ANEXO C - Resultado da pesquisa Spencer - Competência da equipe de 

Instrumentação ESTEL ............................................................................... 224 

ANEXO O - Resultado da pesquisa Spencer - Competência da equipe de elétrica 

CST .............................................................................................................. 241 

ANEXO E - Resultado da pesquisa Spencer - Competência da equipe de elétrica 

da ESTEL ..................................................................................................... 254 

ANEXO F - Resultado da pesquisa Spencer - Competência dos Supervisores da 

CST e da ESTEL ......................................................................................... 270 

ANEXO G - Resultado da pesquisa do Locus de Competência - Competência dos 

Instrumentistas da CST ................................................................................ 278 

ANEXO H - Resultado da pesquisa do Locus de competência - Competência dos 

Instrumentistas da ESTEL ............................................................................ 283 

ANEXO I - Resultado da pesquisa do Locus de competência - Competência dos 

Eletricistas da CST ....................................................................................... 290 

ANEXO J - Resultado da pesquisa do Locus de competência - Competência dos 

Eletricistas da ESTEL ................................................................................... 296 

ANEXO K - Resultado da pesquisa do Locus de competência - Competência dos 

Supervisores da CST e da ESTEL ............................................................... 302 

ANEXO L - Gráfico de efetivo da área de pesquisa durante o período de 

mobilização da equipe de terceiros da ESTEL ............................................. 309 

ANEXO M - Algumas análises de problemas ocorridos através do Método de 

Causalidade de Perdas ................................................................................ 309 



1 INTRODUÇÃO 

No contexto econômico mundial da atualidade as empresas aparecem e 

desaparecem do dia para a noite, compram outras, fundem-se ou associam-se de 

diversas maneiras, de forma a manter a sua competitividade nesse mercado 

globalizado. Os seus acionistas e dirigentes, a todo tempo, questionam se o 

negócio é lucrativo ou sustentável, ou mesmo, qual é realmente o negócio fim da 

empresa. Qual é a competência essencial 1 dessa empresa? Essa busca do 

aperfeiçoamento no seu negócio é o que leva exatamente a essas associações, 

aquisições e fusões. As empresas centram-se naquilo que realmente agrega valor 

para o seu negócio principal. 

No setor siderúrgico não acontece diferente. O que se busca é uma 

empresa que garanta alta qualidade do produto final, que tenha alta 

produtividade, baixos custos e capaz de adaptar-se rapidamente às demandas do 

mercado. As transformações por que passa o mercado mundial de aço são 

freqüentes, e cada vez mais rápidas2
. Os preços dos produtos siderúrgicos, que 

sempre tiveram uma oscilação cíclica, sobem e descem mais rapidamente, em 

função das economias mundiais e de suas políticas de relações comerciais entre 

os diversos países. Existe uma tendência de associação entre empresas, 

formando grandes grupos siderúrgicos, como a Arcelor3 e a JFE4
, Mesmo no 

1 Prahalad & Hamel (1990) colocam o conceito de competência essencial como sendo as 
habilidades, as aptidões próprias de uma organização. Essas competências devem ser percebidas 
e compreendidas pelos clientes e contribuir para o custo. Elas não são permanentes e devem ser 
sistematicamente revistas, atualizadas, até mesmo "reinventadas". 
2 Fonte: IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia. CST - Companhia Siderúrgica de Tubarão. 
Documento do departamento de vendas, 2002. 
3 Empresa formada pela união das siderúrgicas USINOR, francesa, ARBED, luxemburguesa e 
ACERÁLlA, espanhola. 
4 Empresa formada pela união da NKK - Nippon Kokan com a KSC, Kawasaki Steel Corporation. 
Tratam-se de duas empresas siderúrgicas tradicionais do Japão. 
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Brasil, conforme comentam especialistas do assunto. O Brasil é hoje importante 

no cenário mundial do aço, e a necessidade de haver um grande player já é 

fat06
. 

Numa indústria, incluindo-se a siderúrgica, normalmente divide-se a 

atividade produção em duas áreas distintas: operação e manutenção. A primeira, 

como o próprio nome já o diz, é responsável por operar os equipamentos, ou seja, 

utilizar os ativos para produzir. A segunda responde pela conservação desses 

equipamentos. Pode-se também entender a função manutenção como a 

responsável pela conservação dos ativos imobilizados da empresa? Apesar 

dessa caracterização, o questionamento se a manutenção é ou não parte do 

negócio principal, existe a todo momento, e não é facilmente respondido. Até 

onde ela estaria adicionando valor ao produto? Ou, se é parte realmente do 

negócio principal, até onde? Quais as atividades da função manutenção são 

realmente necessárias conservar-se no processo fabril, e quais poderiam ser 

obtidas de associações diversas com fornecedores? Quais os ganhos para a 

empresa com essas associações? Pode-se criar diferencial competitivo com 

essas associações? A resposta intuitiva seria que depende do negócio em 

questão e de quais sejam essas associações. Assim, "n" fórmulas de associações 

e de terceirizações de manutenção são experimentadas a cada dia. 

Dentro de todo esse contexto de mercado e de definições de associações 

e parcerias8 em busca da melhor competitividade, a csr9 vivencia um momento 

5 Um grande player é uma grande empresa siderúrgica, que domina grande parte do mercado, e 
assim, do seu preço. 
6 Fonte: IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia. 
7 A manutenção tem por finalidade maior garantir a conservação dos bens da empresa e 
disponibilizar os equipamentos de produção a tempo e hora desejados pela operação. Ela é a 
função que tem como responsabilidade, portanto, gerir os ativos imobilizados da empresa. 
8 Relação entre empresas na qual o contrato de prestação de serviços estabelecido contempla 
benefícios mútuos entre ambas. Existem cláusulas de ganho e de perda para ambas as empresas 
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de transição na sua política de manutenção, tendo optado por terceirizar10 as 

atividades de execução de manutenção". O Inicio dessa fase foi em 2001, tendo 

sido completada em 2002. Os subprocessos da manutenção conhecidos como 

"planejamento, programação e controle da manutenção,,12 e "inspeção"" não 

serão terceirizadas, de acordo com diretriz atual da CST. 

A decisão de terceirizar a execução afeta diretamente os vários atores 

envolvidos com a atividade da manutenção, assim como a atividade da produção 

da empresa em si. Afeta as pessoas que executam a manutenção: quem 

executava a manutenção, desloca-se para outra atividade. No seu lugar assumem 

em função da sua prestação de serviços, medida por indicadores de desempenho dos 
equipamentos de produção. Também conhecida como relação ganha-ganha. 
g CST - Companhia Siderúrgica de Tubarão, empresa privada produtora de semi-acabados de aço 
na forma de placas e de bobinas, localizada na ponta de tubarão, Estado do Espírito Santo. 
Conslitulda em 1976, com início de operação em 30 de Novembro de 1983. Inicialmente era 
empresa estalai (51% das ações), porém de participação japonesa (24,5%) e italiana (24,5%). 
Privatizada em 1992 teve seu controle majoritario pertencente aos bancos Bozzano, Simonsen e 
Unibanco. Desde 1996 a divisão do controle majoritario esta com o grupo francês USINOR (cerca 
de 42% das ações) seguindo-se pela CVRD - Companhia Vale do Rio Doce (24%) , por grupos 
japoneses e pelo clube dos funcionarios da empresa. Atualmente tem quase a totalidade da sua 
produção voltada para a exportação (99% da produção), com os mercados preferenciais nos 
Estados Unidos ( cerca de 60%) e no sudeste da Ásia (cerca de 30%). Sua principal matéria 
prima, o minério de ferro, vem das jazidas do Estado de Minas Gerais através de ferrovia. A sua 
principal fonle de energia vem do carvão mineral. trazido por navios, normalmente dos Estados 
Unidos. A sua produção atual é de 4,7 milhões de toneladas de aço por ano, sendo a maior 
fornecedora mundial de placas de aço. Atualmente conta com cerca 3600 funcionarias diretos. 
Companhia Siderúrgica de Tubarão. Disponível em :<hllp://www.csLcom .br.>. Acesso em: 18 fev. 
2002. 
10 A terceirização pode ser entendida como a delegação a Irabalhadores não pertencentes ao 
quadro de funcionarias de uma empresa, funções exercidas anteriormente por empregados dessa 
mesma empresa, normalmente através de um contrato entre uma empresa interessada e outra, 
prestadora dos serviços. Ou, como define Giosa apud Bernstorff (2002:16). Disponível 
em:<www.informal.com.br/artigos/RH28.htm>. Acesso em: 01 ago 2002: terceirização é "um 
processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para terceiros , com os quais se 
estabelece uma relação de parceria, ficando a empresa concentrada apenas em tarefas 
essencialmente ligadas ao negócio em que atua." 
11 Atividade de executar manutenção preventiva ou programada nos equipamentos do processo 
wodutivo ou auxiliares a este. 
2 Atividade de manutenção responsavel por planejar os serviços a serem executados, estabelecer 

uma programação para execução dessas atividades ao longo do tempo e controlar o Indice de 
consecução dos serviços programados. 
13 Atividade de manutenção responsavel por inspecionar os equipamentos, as condições de 
processo e fiscalizar a execução das atividades realizadas , de acordo com planejamento e 
programação previamente agendados. Tem também a função de gerar a carteira dos serviços que 
não fazem parte do plano anual de execução e de coordenar pequenas melhorias de manutenção. 
É a atividade depositaria do know-how técnico de manutenção. 
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outras pessoas, oriundas de locais e culturas organizacionais 14 diferentes, e 

portanto, com competências 15 diferentes da então existente. Afeta as equipes de 

inspeção e de PPC16
, que têm esforço extra de, por um lado, atender ao seu 

objetivo maior, que é o de garantir a confiabilidade 17 do equipamento e por outro, 

tratar corretamente essa nova interface que surge, de uma nova empresa, com 

essas novas pessoas, executando as atividades. Os conhecimentos tácitos de 

quem executava a manutenção anteriormente não podem ser facilmente 

transferidos ao outro que chega 18. Assim, o processo de aquisição do 

conhecimento tem de ocorrer de forma bastante explícita num primeiro momento 

da terceirização, com a elaboração de procedimentos de trabalho por escrito e 

treinamentos nessas atividades. O modus operandi do processo manutenção se 

altera em função de novos controles, necessários, uma vez que se trata de duas 

empresas diferentes (CST e Contratada) cuidando do mesmo assunto: 

manutenção. Por essa razão, os limites de atuação entre elas devem ser mais 

14 Existem diferentes conceitos para cultura organizacional. Dois principais e distintos conceitos 
nos atendem nesse trabalho. São defendidos por Schein (1992) e Geertz (1989), sendo o mais 
completo, no nosso entendimento, o conceito de Geertz. Schein trabalha numa abordagem 
psicológica, expressando a cultura como sendo o ideal das pessoas, seus sentimentos, seus 
valores e crenças. Ele coloca que cultura organizacional e liderança estão intimamente ligados, 
enxergando de maneira intuitiva e pioneira a liderança e a cultura como as duas faces de uma 
mesma moeda. No entanto, Schein não explica como seriam os pressupostos de mesmo 
sentimento para a coletividade, uma vez que sentimentos são individuais. Geertz propõe uma 
visão antropológica da cultura, essencialmente semiótica. Ele acredita, como Max Weber, que o 
homem é um "animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu" (Geertz, 1989: 15) e 
assume a cultura como sendo essas teias. O que ele busca, portanto, são os significados, e não a 
lei de formação. Geertz, então explica o que Schein não conseguiu, colocando a cultura não como 
valores ou crenças partilhados, mas antes, formas compartilhadas de perceber a realidade em 
termos das quais esses valores e crenças individuais podem ser compreendidos. 
15 Esse assunto é objeto central de discussão nesse trabalho e será abordado de forma mais 
ampla. 
16 PPC - Planejamento, programação e controle da manutenção. 
17 O que dá a confiança, e, portanto, a certeza, de um equipamento de produção funcionar a tempo 
e a hora desejados. Esse item será melhor discutido ao longo desse trabalho. 
18 Nonaka e Takeuchi (1997) discutem bem o conceito de conhecimento tácito, que é aquele 
específico, experimental, implícito, de cada pessoa, do conhecimento explícito, que é o 
conhecimento declarado, codificado. Esses autores explicam a dinâmica da transferência do 
conhecimento tácito para explícito e de explícito para tácito como sendo uma evolução em espiral, 
onde esse conhecimento passa pela fase de socialização, combinação, externalização e 
internalização. 
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claros. Entendido o processo manutenção como uma cadeia produtiva de 

serviços, o controle do fluxo da informação deve ser maior e, naturalmente, mais 

oneroso que o atual19
. Outro ator afetado na terceirização é o pessoal de 

operação dos equipamentos de produçã02o, que tem de se adaptar a uma nova 

forma de comunicação com a manutenção, considerando a existência da empresa 

contratada realizando os serviços. 

O mercado das empresas prestadoras de serviços de manutenção 

caracteriza-se por um grande turn-over dos seus empregados. No Estado do 

Espírito Santo este fator é ainda mais agravado pelo fato de haver uma 

perspectiva de grande crescimento econômico nos próximos anos, o que poderia 

incentivar a evasão para outras empresas, prejudicando assim, a assimilação da 

cultura empresarial, o incremento de competência da equipe de execução de 

manutenção e o fluxo de amadurecimento do conhecimento, num processo de 

terceirização da manutenção. Assim, a questão da manutenção da competência 

da mão-de-obra de manutenção passa a tomar lugar de bastante importância. 

De todo esse contexto, decorre o interesse no estudo das variáveis que 

devem ser consideradas na terceirização da manutenção da CST, e bem 

particularmente, a questão da perenização da competência. 

19 Slack et aI. (1999) e Balou ( 1993) tratam bem desse tema: logística e cadeia de suprimentos. 
Balou (1993:60) aprofunda-se na questão da gestão dos fluxos diretos e reversos, de bens, 
informações e valores. No caso de uma terceirização, o aumento do controle diz respeito a um 
maior fluxo reverso de informações. 
20 Equipamentos utilizados na indústria com a finalidade de produzir o bem ou auxiliar na produção 
desse bem. 
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Assim, o objetivo principal desse trabalho será: 

• Verificar em que grau a competência da mão-de-obra executante de 

serviços de manutenção terceirizada pode afetar a confiabilidade dos 

equipamentos de produção, tomando com base o caso da manutenção de 

controle de process021 do lingotamento contínu022 da CST. 

Os objetivos intermediários: 

• Escolher um método de análise de competência, dentre os existentes, e 

aplicá-lo de forma a diagnosticar a competência da mão-de-obra; 

• Verificar se existe método mais apropriado de análise de competência, 

baseado na teoria mais atual. Criar esse método alternativo, se necessário 

for, e aplicá-lo à mesma amostra de mão-de-obra; 

• Estabelecer uma comparação entre os métodos de análise de 

competência escolhidos; 

• Avaliar a confiabilidade dos equipamentos de produção da CST, de acordo 

com indicadores atualmente utilizados na manutenção da CST, 

considerando-se desde o período de transição para a terceirização até a 

terceirização completa da manutenção de controle de processo do 

lingotamento contínuo; 

• Analisar se a qualidade dos serviços prestados pela empresa contratada 

depende da competência da mão-de-obra, para o caso em questão. 

21 o termo manutenção de controle de processo, da forma entendida na CST, e que será também 
a forma entendida nesse trabalho, diz respeito às atividades de manutenção elétrica e de 
instrumentação industrial. 
22 Área de produção da CST responsável pela fabricação das placas de aço, que é um dos 
produtos finais da CST. Esse processo estará sendo melhor detalhado posteriormente. 
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A hipótese que se apresenta é de que no processo de terceirização da 

manutenção da CST, a maior confiabilidade dos equipamentos de produção está 

diretamente ligada à maior competência da mão-de-obra executante dos serviços 

de manutenção. 

A relevância desse estudo está no fato de que muito embora a meta da 

terceirização da manutenção na CST esteja sendo cumprida, os gestores da 

manutenção tiveram que aprender de forma prática como fazer isso, 

considerando os itens que acharam mais importantes nessa transição. Não 

houve, portanto, um critério muito claro de quais itens deveriam ser considerados, 

pautado em algum conhecimento científico. Assim sendo, os gestores têm que 

recorrer a suas experiências pessoais ou de seus colaboradores e pares, de 

forma a decidir quais delas devem ser consideradas no momento da terceirização. 

Entendendo-se a manutenção como gestora dos ativos imobilizados da empresa, 

o preço que se paga por erros na terceirização dessas atividades pode ser alto 

demais. A transferência do domínio da execução de manutenção, estável e 

controlada, para as mãos de outra empresa, representa um risco à estabilidade 

do processo produtivo. 

As principais questões que surgem nesse momento de decisão são 

ligadas aos possíveis estabelecimentos de parcerias, à forma de gestão das 

empresas prestadoras de serviços e, por fim, à competência da mão-de-obra 

executante. Considerando-se este último fator fortemente ligado à questão do 

capital human023
, e este, como o diferencial competitivo das organizações atuais, 

23 A literatura econômica define capital humano como a capacidade produtiva dos seres humanos, 
enquanto agentes produtores de rendimentos na economia. Ele pode ser definido, também, como 
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qual seria o comportamento do desempenho dos equipamentos numa mudança 

dessa variável? 

Além disso, muito se questiona a respeito de um método eficaz para 

avaliação de competências, que é, na verdade a eterna busca das organizações 

da "pessoa certa para o lugar certo". 

Dessa forma, esse estudo tem a intenção de expor maneiras alternativas 

de avaliação de competências, e daí, mostrar a utilização dessas ferramentas na 

prática. Ainda, ele pretende contribuir com subsídios para a identificação de 

critérios numa terceirização, tal que se facilitem as tomadas de decisão quanto a 

essa questão. 

Espera-se que não somente os responsáveis pela manutenção da CST, 

como também outras empresas que se vêm às voltas com a terceirização, 

possam utilizar, de alguma forma, esse texto. 

Dentre as limitações desse estudo, está o fato de que ele não aborda todo 

o processo da manutenção, uma vez que a decisão da CST foi de terceirizar parte 

desse processo. Para melhor compreender esse ponto, deve-se entender a 

função manutenção de uma empresa como resumida em três grupos principais: 

inspeção de manutenção; planejamento, programação e controle de manutenção 

e execução de manutenção. Esse estudo restringe-se aos aspectos específicos 

da execução de manutenção, pelo fato de que a terceirização proposta para a 

manutenção na CST é aplicada a este grupo. A figura a seguir mostra um fluxo 

resumido das atividades de manutenção: 

o estoque de habilidades e de conhecimentos produtivos, incorporado numa certa população, ao 
longo do tempo. 



INSPEÇÃO DE 
MANUTENÇÃO 

PLANEJAMENTO, 

PROGRAMAÇÃO E Ir I =~> 
CONTROLE DA IL 
MANUTENÇÃO 

EXECUÇÃO DE 
MANUTENÇÃO 
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Figura 1 - Fluxograma resumido do processo de manutenção 

Também, não se está interessado na forma de interrelação entre a 

execução e as outras atividades de manutenção, mas sim na comparação entre o 

desempenho dessa atividade, quando estruturada com quadro de pessoal próprio 

e com um quadro de execução terceirizado. 

o estudo se foca nos reflexos na produção e no desempenho dos 

equipamentos em função da tomada de decisão pela terceirização. As questões 

sociais ou legais decorrentes da decisão não serão analisadas. 

Este autor considera muito importante para o estudo completo de uma 

terceirização, os três fatores citados anteriormente, quais sejam: a capacidade de 

gestão da empresa contratada24
, a forma de contratação25 e a competência da 

mão-de-obra da contratada. Este estudo contempla somente este último fator. A 

capacidade de gestão depende diretamente da competência dos administradores 

da empresa , o que se relaciona, de certa forma à questão da competência. Esse 

fator traz à tona itens fundamentais na solidez da terceirização, ou seja, não 

24 A competência de gestão da empresa contratada reflete a sua capacidade de realizar os 
serviços, considerando·se o escopo, a sua afinidade com o tipo de serviço, o histórico de serviços 
praticados anteriormente por essa empresa, a quantidade de funcionários e a sua produtividade. a 
estrutura societária e organograma, se a empresa possui ou não um sistema de garantia da 
qualidade, como é a política de remuneração, qual é o lum--over, a polltica de treinamento e a 
assistência ao pessoal . qual o requisito de escolaridade dos funcionários. a formação técnica 
destes e qual o índice de absenteismo. dentre outros. 
25 A forma de contratação de uma empresa prestadora de serviços, indica o quanto de parceria 
pode se estabelecer entre a contratada e a contratante, privilegiando·se ou não regras que 
garantam o ganho para ambas as empresas. 
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adianta primar pela competência da mão-obra, por exemplo, se não se consegue 

retê-Ia na empresa. A forma de contratação é outro item de grande importância, 

mas está, também, relacionado a questões econômicas, o que foge aos objetivos 

desse trabalho. Assim, para o caso estudado, a análise feita foi sobre a questão 

da competência da mão-de-obra de execução de manutenção de controle de 

processo na área de lingotamento contínuo da eST. 

a fator competência da mão-de-obra pode não representar o item 

decisivo na determinação do resultado de um processo de terceirização, mas o 

interesse reside em saber até quanto uma terceirização pode ser dependente 

desse fator. 

De qualquer forma, o que se busca com esse trabalho é o 

estabelecimento de um modelo aproximado, utilizando-se somente a questão da 

competência dos executantes e a sua interferência, ou não, na confiabilidade dos 

equipamentos e na qualidade da manutenção. 

Estão sendo abordadas questões do presente, uma vez que as 

transformações estão em curso na eST nesse exato momento, com a 

terceirização da execução de manutenção recém implantada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Processo, controle e estrutura da manutenção 

A atividade manutenção pode ser entendida como um sistema de 

produção de serviços, que tem por finalidade principal permitir que os 

equipamentos utilizados estejam em boas condições para o usuário. De forma 

mais geral, no entanto, podemos citar uma série de tarefas para as quais a 

manutenção deve estar preparada. De acordo com Tomlingson (1993:3, tradução 

nossa): 

"A organização da manutenção industrial deve estar apta a realizar uma 
série de tarefas efetivamente, incluindo-se: 
Operações de apoio, mantendo o equipamento de produção em boas 
condições, tal que os objetivos da produção possam ser alcançados. 
Conduzir projetos de engenharia tais como construção, modificação de 
equipamentos, e instalação ou relocação. 
Desenvolver um programa para realizar esses serviços. 
Organizar-se de forma a apoiar as necessidades de manutenção do 
equipamento de produção ao mesmo tempo em que conduz os projetos 
essenciais de engenharia. 
Executar o seu plano de manutenção utilizando seus recursos de forma 
produtiva. 
Realizar trabalho de qualidade. 
Prever e preparar-se para trabalhos futuros. 
Alcançar melhoramentos contínuos avaliando-se performance, tomando-se 
ações corretivas, e medindo-se o progresso. 
Preparar-se para mudanças futuras, prevendo-se a flexibilização da 
organização" . 

De acordo com Slack et al.(1999), a manutenção seria o termo usado 

para abordar a forma pela qual as organizações tentam evitar as falhas, cuidando 

de suas instalações físicas. A necessidade dos organizadores da produção se 

preocuparem com a manutenção vem suprir, segundo Slack et al.(1999), os 

seguintes pontos: a segurança melhorada, de forma a não permitir o risco 
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pessoal, principalmente; a confiabilidade aumentada, por haver menor 

probabilidade de tempo perdido de produção e menor variabilidade do processo; 

incrementar a qualidade, uma vez que equipamentos mal mantidos podem levar a 

variações no produto final; diminuir custos de operação, por levar a uma maior 

eficiência, e, portanto, menor desperdício do processo; incrementar o tempo de 

vida dos equipamentos; preservar os ativos, e assim, levar a um maior valor de 

venda, caso necessário ou desejado. 

Conforme Slack et al.(1999), qualquer atividade de produção pode ser 

vista como um modelo input-transformação-output. Essa transformação poderia 

ser de materiais, informações ou de clientes. A atividade manutenção industrial 

pode ser caracterizada como de transformação de materiais, uma vez que, na sua 

atividade principal, tem o objetivo de colocar um determinado equipamento em 

condições melhores de funcionamento após a intervenção de manutenção. 

Pode-se enxergar ainda a manutenção como sendo um processo de 

serviços. "Processo é um conjunto de causas (que provoca um ou mais efeitos)" 

(Campos, 1992: 17). Esse processo pode ser subdividido em diversos outros, tal 

que cada um deles possa ser controlado separadamente, "podendo desta 

maneira conduzir a um controle mais eficaz sobre o processo todo" (Campos, 

1992:19). A divisão clássica do processo manutenção é: inspeção, planejamento, 

programação e controle, e execução. Esses três itens são então, processos 

separados entre si, controláveis cada um deles, com as suas causas e efeitos, e 

fazem parte do processo global de manutenção. 

Pode-se definir controle como a comparação de um resultado de saída 

real de um determinado processo ou sistema com um resultado esperado e daí, a 

ação tomada junto ao processo tal que não exista, no limite, desvio entre esses 
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resultados. Segundo Campos (1999:22), "Manter sob controle é saber localizar o 

problema, analisar o processo, padronizar e estabelecer itens de controle de tal 

forma que o problema nunca mais ocorra". A atividade controle, dentro do 

subprocesso da manutenção de planejamento, programação e controle, tem a 

finalidade de controlar o processo manutenção como um todo. Para tanto, utiliza 

indicadores de manutenção dominados universalmente ou indicadores de controle 

locais, próprios do processo principal de manutenção. Como exemplo, 

Tomlingson (1993), cita como necessário no controle da mão-de-obra: 1. 

Determinar o tamanho da força de trabalho e sua composição. 2. Medir a 

utilização da mão-de-obra. 3. Controlar as horas extras. 4. Controlar o 

absenteísmo. 5. Melhorar a produtividade dos trabalhadores. 

2.2 Confiabilidade dos equipamentos de produção 

Segundo Holanda (1999) confiabilidade é a qualidade de quem ou do que 

é confiável, e confiável, por sua vez, é o que é digno de confiança. Em outras 

palavras, confiabilidade é o que dá a confiança. Quando se trata de um 

equipamento, um sistema, ou um componente, a confiabilidade é, portanto, a 

certeza deste equipamento, sistema ou componente funcionar a tempo e a hora 

desejados por quem o manipula ou utiliza. 

Em algumas situações críticas, tais como a de aviões em vôo ou a de 

fornecimento de energia elétrica para hospitais, por exemplo, a confiabilidade não 

somente é desejável, mas sim, essencial. Já em situações menos críticas, ter 
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produtos ou serviços confiáveis é uma forma de vantagem competitiva (Slack et 

al.,1999). 

Segundo Juran, citado em Lafraia (2001 :15) "A Confiabilidade [sic] é uma 

característica historicamente buscada por projetistas e construtores de todos os 

tipos de sistemas. O que há de novo na segunda metade do século XX é o 

movimento para quantificar a Confiabilidade. É um movimento similar, e 

provavelmente tão importante quanto o movimento de séculos atrás para 

quantificar as propriedades dos materiais". 

O conceito de confiabilidade busca similaridade com confiança no 

equipamento, durabilidade ou presteza em operar sem falhas. Matematicamente, 

a confiabilidade é definida como a "PROBABILIDADE que um componente ou 

sistema cumpra sua função com SUCESSO, por um período de TEMPO previsto, 

sob condições de OPERAÇÃO especificadas [sic]" (Lafraia, 2001 :15). 

Segundo Slack et al.(1999:483), "A confiabilidade mede a habilidade de 

desempenho de um sistema, produto ou serviço como esperado durante o 

tempo". 

O inverso da confiabilidade seria a probabilidade do sistema ou 

componente falhar, de acordo com Lafraia (2001). Assim, analisar confiabilidade 

seria analisar o comportamento das falhas de um sistema ou componente. Define

se taxa de falhas (lc) como sendo a "freqüência com que as falhas ocorrem, num 

certo intervalo de tempo, medida pelo número de falhas para cada hora de 

operação ou número de operações do sistema ou componente" (Lafraia, 

2001:15). Uma curva característica de análise do comportamento das falhas 

universalmente aceita é a chamada "curva da banheira", que exprime a taxa de 
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falhas em função do tempo ou em função da freqüência de operações de um 

determinado componente. 

À (I) 

Falhas 
Prematuras 

I~ 
r 

Mortalidade 
Infantil 

Falhas 
Casuais 

Taxa de Falhas Constante 

Período de Vida Útil 

Falhas por 
Desgaste 

~ 
Desgaste Log tempo 

Figura 2 - A curva da banheira 

Fonte: Lafraia (2001 :16) 

Pode-se notar que o componente apresenta três regiões diferentes de 

comportamento das falhas: periodo de mortalidade infantil, periodo de vida úti l e 

período de desgaste. correspondendo, respectivamente a falhas prematuras, 

falhas casuais e falhas por desgaste (Lafraia, 2001). No entanto, nem todos os 

componentes apresentam todas as fases bem definidas. Casos como softwares 

de computadores, por exemplo, somente apresentam falhas prematuras. À 

medida que os erros de programação vão sendo corrigidos, os erros vão 

desaparecendo. Outro exemplo é o caso de componentes eletrônicos, onde as 

falhas são casuais, ou seja, praticamente não existe o caso de desgaste ou de 

mortalidade infantil, e sendo assim, o conceito de manutenção por quebra pode 

ser utilizado. 
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Considerando-se então a definição de confiabilidade acima citada, 

podemos entender a função confiabilidade como sendo: 

C(~t) = C(12-t1) = 1- F(t2-t1) = 1- r f(t)dt ; 

Onde: 

C(~t) é a função confiabilidade, ou seja, a probabilidade de um elemento ou 

sistema não apresentar falha no intervalo de tempo t1 até 12; 

F(t2 -t1) é a função de distribuição de probabilidade de falha no intervalo t1 até t2; 

((f) é a função densidade de falhas do equipamento, ou seja, é a equação 

matemática que traduz como se comportariam as falhas em função do tempo. 

Assim sendo, podemos entender o estudo da confiabilidade como sendo 

um estudo eminentemente estatístico, cujas diversas distribuições dependem do 

componente que se está analisando. 

Quando se está interessado na análise da confiabilidade, e, portanto, na 

análise das falhas de um sistema, os pressupostos para os componentes isolados 

já não são totalmente válidos. Nesse caso, o que se deve verificar é a 

interdependência dos vários componentes, de acordo com Lafraia (2001). Para tal 

análise, as considerações devem ser pautadas em estatística. Deverá ser 

verificado se a influência é serial, ou seja, se a falha em qualquer um deles 

provocaria a falha de todo o sistema; ou se a influência é paralela, ou seja, se a 

falha de qualquer componente isoladamente não afeta ao sistema; se o sistema 

tem configuração mista, ou seja, série-paralelo, com alguns componentes 

podendo falhar, outros não, ou com admissões de falhas dentro de certos limites. 

Além desses, ainda podemos ter a configuração com redundâncias, ou seja, 

quando ao falhar um componente, um segundo, ou um outro grupo de 
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componente assumir a função do que falhou . Segundo Lafraia (2001), em cada 

caso desses, a função confiabilidade é diferente, utilizando-se, portanto, 

diferentes distribuições de probabilidade. 

I COMPONENTE I • 
SISTEMA INDIVIDUAL 

.. COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 .. ·1COMPOHENTE Nr--. 

SISTEMA SÉRIE 

COMPONENTE 1 

COMPONENTE 2 

COMPONENTE 3 

COMPONENTE N 

SISTEMA PARALELO 

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 _ .. COMPONENTE M 

COMPONENTE 3 •• . COMPONENTE N 

SISTEMA SÉRIE.PARALELO 

COMPONENTE 1 

.. '-------' COMPONENTE 2 

COMPONENTE N 

SISTEMA REDUNDANTE 

Figura 3 - Exemplos de configuração de sistemas para fins de análise de confiabílidade 

Fonte: Lafraia (2001) 

Outro conceito intimamente relacionado com confiabilidade, e, portanto, 

com falhas, é o de "disponibilidade". "Disponibilidade (O) - é a probabilidade de 
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que um componente que sofreu manutenção exerça sua função satisfatoriamente 

para um dado tempo t. Na prática, é expresso pelo percentual de tempo em que o 

sistema encontra-se operante, para componentes que operam continuamente. Já 

para componentes reserva, é a probabilidade de sucesso na operação do sistema 

quando demandado" (Lafraia, 2001 :21). É dado matematicamente por: 

D = TMEF. 
TMEF + TF 

Onde: 

TMEF é o tempo médio entre falhas; 

TF é o tempo da falha, ou seja, quanto tempo durou a falha até que fosse 

normalizada a situação; 

Decorrente da definição de disponibilidade, foi criado em diversas 

empresas o "índice de disponibilidade dos equipamentos de produção" (CST-IUN, 

2002), que é um indicador percentual do tempo em que um determinado 

equipamento ficou disponível para operar. De acordo com CST-IUN (2002), é 

dado pela seguinte equação: 

DI = TC - (TMPR + TF) x 100% 
TC 

Onde: 

TC é o tempo calendário de um determinado período considerado; 

TMPR é o tempo de manutenção programada realizado para o equipamento em 

questão, apurado dentro do mesmo período considerado; 

TF é o tempo de parada de equipamento em função de falhas ocorridas, apurado 

dentro do mesmo período considerado. 

De forma similar, criou-se também o "índice de falha dos equipamentos 

de produção" (CST-IUN, 2002), que é um indicador percentual das falhas que 
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levaram a paradas dos equipamentos de produção. Também, segundo CST-IUN 

(2002), é dado pela seguinte equação: 

IF = TF x 100% 
TC 

Onde: TC e TF são os mesmos citados anteriormente. 

Cabe às equipes de produção, e particularmente aos gerentes, de acordo 

com Slack et aI. (1999), a responsabilidade para prevenir as falhas logo da 

primeira vez, garantindo assim, a confiabilidade do equipamento. Isso pode ser 

feito de diversas formas, tais como: eliminar no projeto os pontos de falha 

potenciais na operação; construir operações críticas com dispositivos e 

equipamentos redundantes (como é o caso dos equipamentos de aviação); tornar 

as atividades da operação à prova de falhas e manter as instalações físicas da 

operação, que seria a função do corpo de manutenção da empresa. 

Essa missão, no entanto, não é nada fácil, uma vez que a variável 

humana está presente em cada uma das ações, sejam elas cotidianas, de 

inovação ou mesmo de reação a algum estímulo, como por exemplo, estímulo ao 

mercado. Assim, as máquinas podem efetivamente quebrar por uma causa não 

identificada a priori; os clientes podem fazer pedidos inesperados, que a produção 

não consegue atender, ou para os quais o equipamento não foi projetado; o 

pessoal de operação ou de manutenção pode cometer erros simples em seus 

trabalhos; os materiais dos fornecedores podem estar defeituosos, e assim por 

diante, como comenta Slack et al.(1999). 

As falhas, dessa forma, podem ser classificadas em três grupos, conforme 

Slack et al.(1999): as que têm sua fonte dentro da produção, seja porque o projeto 

foi mal feito, ou porque as instalações sofreram algum defeito, ou porque o 

pessoal falhou de alguma forma; as falhas que foram causadas por problemas no 
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material ou nas informações utilizadas; as falhas causadas por ações dos 

clientes. 

A falha está de alguma forma relacionada ao ser humano, uma vez que 

itens de fornecimento a uma organização, itens internos à organização e itens 

dependentes do mercado e de clientes são, na realidade, manipulados de alguma 

forma por pessoas. Como conseqüência, pode-se dizer que, primeiramente, as 

falhas podem ser até certo grau controladas e segundo, que as organizações 

podem aprender a partir das falhas, e assim, modificar o seu comportamento. 

Dessa forma, a falha pode ser encarada também como uma oportunidade, como 

comenta Slack et al.(1999), donde os ganhos futuros podem ser de grande valia. 

Lembra-se aqui a cultura oriental, onde normalmente a palavra crise (que nesse 

caso pode ser associado a falhas) pode ser traduzido por dois ideogramas, que 

sinalizam perigo, por um lado e oportunidade, por outro. 

2.3 A racionalização do trabalho 

A superação do taylorismo e do fordismo vem tomando lugar no debate 

da sociologia do trabalho desde o final dos anos 80, e, de fato, o projeto e a 

gestão dos sistemas de produção vêm ganhando características cada vez mais 

distantes do modelo clássico. 

Rogério Valle (1999b) nos mostra exemplos de mudanças no projeto e na 

gestão das fábricas, conforme quadro a seguir: 

IIIJQTECA MAmo HENR10L!C: S!MONSEII 
- FUNDAÇÃO GETULIO V,\;· '\5-
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Quadro 1 - Mudanças na gestão das fábricas 

DE PARA 

Centralização da tomada de decisões Consultas e participação 

Otimização de soluções Busca de boas soluções 

Métodos de trabalho padronizados Métodos próprios 

Tempos de ciclo curtos Tarefas enriquecidas 

Layout linear Layout celular 

Especialização funcional Organização por processos 

Centralização do controle Controle descentralizado 

Fonte: Valle (1999b) 

"As novas regras de competitividade são apontadas como causas dessas 

mudanças, e as transformações no trabalho, como suas conseqüências". (Valle, 

1999b:01, itálicos do autor) 

Ao que parece, de acordo com Tenório (2000:130), "o surgimento do 

paradigma técnico pós-fordista, referência das recentes técnicas de gestão 

organizacional, propõe criar mecanismos no espaço das interações sociais". 

Mas o que seriam exatamente o fordismo e o pós-fordismo? Tenório 

(2000:130) caracteriza o fordismo como "um modelo microeconômico que surge 

no início do século XX e se estende também como modelo macroeconômico até 

os anos 1970, e cuja substância social é determinada pela técnica", enquanto o 

pós-fordismo seria "o paradigma do final do século XX, na medida em que ele 

está se tornando 'um compromisso social, aceito - por bem ou por mal - pelos 

dirigentes e trabalhadores'(Leborgne & Lipietz, apud Tenório, 2000:130) e cuja 

substância seria determinada não mais exclusivamente pela técnica, mas pela 

interação" (Tenório, 2000: 130). 
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Segundo Valle (1999b:01), o pós-fordismo vem sendo anunciado desde 

os anos 60, quando alguns pensadores "previram o surgimento de uma nova 

classe operária, cujo exemplo ideal estaria na indústria de processo: devido ao 

maior controle sobre a produção, os trabalhadores passariam a ter maior 

qualificação e mais disposição para a negociação com os patrões" (itálicos do 

autor). 

H. Kern e M. Schumann, nos anos 80, diziam que "a racionalização 

capitalista das forças produtivas chegou a um ponto onde a própria gerência está 

convencida de que novos aumentos de eficiência só podem ser obtidos através 

de um relaxamento da divisão do trabalho" (Kern & Schumann apud Valle, 

1999b:02). 

De acordo com Tenório (2000:131), "o processo de implantação de 

técnicas mais contemporâneas de gestão da produção está em fase de transição 

sob o continuum: fordismo (0)----------------------(1) pós-fordismo [sic]. Nesse 

espaço, várias possibilidades ou combinações tecnológicas poderiam ocorrer, 

porém nunca absolutamente fordistas nem pós-fordistas". Tenório (2000) trabalha 

com cinco argumentos, para manter a diferença entre fordismo e pós-fordismo, os 

quais foi tomada a liberdade de representar na forma do quadro a seguir. 

Quadro 2 - Características do fordismo e do pós-fordismo 

FORDISMO PÓS-FORDISMO 
f---

I 

• Rigidez organizacional : Flexibilização organizacional 
--~----------- ~~~~ -~~-

I Dos anos 1910 ao final dos anos 1960 I Dos anos 1970 aos dias de hoje 

I Manusei~ de máqUinaS-ferramentas_~~~~seiO de máquinas eletrônicas 
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fordismo de formas diferentes, classificando-o mesmo como regime de 

acumulação, e assim, diversas formas de pós-fordismo poderiam ser praticadas, 

de acordo com o tipo de relações salariais existentes (Leborgne e Lipietz apud 

Valle, 1999b). 

Será utilizado o conceito adotado por Valle (1999b) e Tenório (2000), 

numa perspectiva histórica e sociológica de racionalização do trabalho, uma vez 

que "a reestruturação produtiva extravasou as empresas e conquistou a imprensa, 

a academia e os demais espaços políticos onde são definidos os destinos de 

nossas sociedades" (Valle, 1999b:05). 

Segundo Tenório (2000:162) "a transição do modelo de racionalização de 

trabalho rígido para um mais flexível, observando o continuum, se dá sob três 

gerações". Valle (1999b) nos explica as três gerações, afirmando que "a história 

da indústria nesse século é uma história de reestruturações" (Valle, 1999b:06), 

havendo tanto continuidades quanto rupturas entre essas gerações. 

A primeira geração seria a de Taylor, Ford e Fayol. O que se propunha 

pelos três era realmente uma reestruturação. Tinham como propósito substituir o 

modelo gerencial então existente por outro, supostamente mais adequado. Valle 

(1999b) afirma que quando Taylor falava sobre o método de trabalho ser definido 

pela ciência e não pela gerência, ele quebrava ali, uma barreira, onde os gerentes 

e donos de fábrica impunham-se como sendo superiores. Ele mostrou as 

ineficiências decorrentes da incapacidade dos gerentes em aproveitar toda a 

capacidade física dos trabalhadores. Taylor pregava que o sucesso dependia da 

cooperação entre gestão e operariado, através de métodos que beneficiassem 

tanto o salário como o capital. Ford deu início a um círculo virtuoso entre 

produção de massa e consumo de massa. 
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A segunda geração seria a do "Grupo de Harvard", sob influência do 

Behaviorismo, conforme Valle (1999b), que propunha substituir a argumentação 

utilizada por Taylor, da recompensa exclusiva por dinheiro, para motivações 

inconscientes do trabalhador. Segundo essa escola, que teve como origem a 

vulgarização da psicologia nos EUA, os gerentes "esclarecidos" deveriam 

abandonar o autoritarismo e passar a considerar a "situação social de trabalho". 

Deveria ser dada atenção pessoal dos chefes aos funcionários, em relação ao 

nível de iluminação, nível de ruído das oficinas, etc. A "lógica dos sentimentos" 

compensaria os efeitos negativos do meio social e da história pessoal. "A escola 

de relações humanas chega à conclusão de que, se a finalidade era aumentar a 

satisfação no trabalho e a motivação individual, era preciso pesquisar o grupo -

sua unidade, seus modelos comportamentais internos, suas lideranças e suas 

redes de comunicação" (Valle, 1999b:10). 

De acordo com Valle (1999b) a reestruturação da produção de segunda 

geração nunca quis substituir o taylorismo, mas apenas complementá-lo. O 

grande feito da escola de relações humanas foi fazer com que os "fatores 

humanos" entrassem nas preocupações cotidianas dos supervisores das fábricas 

americanas, através dos grupos informais, opostos, muitas vezes, aos sindicatos. 

Ao final dos anos 70, a segunda geração ressentiu-se dos percalços 

surgidos nas grandes corporações que a haviam gerado. Quando houve a 

necessidade de descentralizar atividades e reduzir os custos indiretos, passando

se a demitir e comprimir salários, já não era mais lógico falar em escola de 

relações humanas. Nesse momento, a escola sócio-técnica despontava como 

continuidade às idéias dos idos da escola de relações humanas. Utilizando-se de 

pesquisa-ação, onde os próprios trabalhadores são envolvidos na análise e 
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solução dos problemas, Eric Trist e F.E. Emery, dentre outros, passaram a ver a 

produção como um sistema aberto, constituído por dois subsistemas, o 

tecnológico e o social. Assim, iniciou-se uma série de mudanças no processo de 

trabalho, substituindo-se as linhas de montagem por grupos semi-autônomos, 

além de organização matricial nos escritórios. A escola sócio-técnica foi a única a 

preocupar-se com a subjetividade, a ponto de haver nítida ruptura com as 

gerações anteriores, de acordo com Valle (1999b). Essa escola propunha que o 

trabalho poderia ser agradável e que a supervisão deveria ter papel de apoio, 

estimulando a negociação entre gerência e operários. Ela foi vista como utopia 

delirante pelos empresários e como armadilha ideológica pelos sindicalistas 

radicais. Na Suécia, teve seu maior destaque. 

o vazio deixado pela escola sócio-técnica foi preenchido pelo modelo 

japonês (CCO, TOC, Kanban, TPM, etc.)26. Valle (1999b) explica que esse 

modelo acabou impondo-se como uma verdadeira terceira geração de 

racionalização da produção. Ele não representa uma ruptura radical em relação 

às formas anteriores de reestruturação porque, apesar de reconhecer a 

necessidade de relaxar a rigidez taylorista, o faz em um grau inferior ao da escola 

sócio-técnica. Sob esse ponto de vista, a terceira geração constitui um recuo em 

termos de reconhecimento gerencial da subjetividade humana. 

26 TOC: Total Ouality Control - Controle total da qualidade - O princípio do TOC ou TOM foi 
introduzido pelo professor Armand Feigenbaum, nos Estados Unidos, em 1957 mas teve seu 
expoente na indústria japonesa. O TOC foi levado para o Japão por W. Edward Deming. Ele 
pregava 14 pontos para a melhoria da qualidade (Slack et al.,1999); CCO: Círculos de controle de 
qualidade - grupos de pessoas que se reúnem de forma a encontrar soluções para problemas ou 
melhorias nos processos, utilizando-se de ferramentas para esta finalidade; Kanban - é uma 
sinalização do estágio cliente do processo de forma a avisar ao estágio fornecedor que há 
necessidade de um material usado na cadeia produtiva (Slack et aI., 1999); TPM: Total 
Productivity Maintenance - Manutenção produtiva total - é o envolvimento de todos os funcionários 
na busca de aprimoramentos da manutenção. Os donos dos processos (a operação) assumem 
certas tarefas mais simples de manutenção (Slack et aI., 1999) 
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Quadro 3 - Coincidências e diferenças entre o modelo japonês e o fordismo 

Pontos em que o modelo japonês 
aprimora ou intensifica o modelo 

taylorista 

Continuam válidos princípios centrais 
do shop managemenf7

: planejamento 
dos postos de trabalho, seleção e 
treinamento dos trabalhadores, ensinar 
as tarefas, supervisão como elo entre 
planejamento e execução; 

Não há crítica direta ao layout em linha; 

Mesma concepção entre trabalhadores 
e a direção, da forma do regime 
taylorista. 

Inovações importantes do modelo 
japonês 

As sugestões dos trabalhadores são 
aceitas, contrariando o "one best way" 
de Taylor; 

São introduzidos métodos 
vigorosamente condenados por Taylor, 
tais como a disseminação do trabalho 
em equipe, a delegação de certas 
responsabilidades e o alargamento das 
tarefas (ex: tarefas de qualidade no 
TOC). Assim, não há mais lugar para 
motivação unicamente salarial; 

Keiretsu, ou seja, uma integração 
externa às custas de uma hierarquia 
rigorosa entre as grandes industrias e a 
cadeia de seus fornecedores de 
produtos ou serviços28. 

Fonte: Valle (1999b) 

A terceira geração caracteriza-se mais como uma renovação do que 

oposição à situação preexistente. A escola sócio-técnica teria sido essa ruptura. A 

terceira geração não constitui propriamente uma "escola". Valle (1999b) explica 

que ela não desenvolve pesquisas funcionalistas para melhor conhecer o 

trabalhador ou os grupos informais. Contenta-se com um receituário pragmático e 

pretensamente universal, onde a observância das regras deve ser integral, e seu 

conteúdo, indiscutível. 

27 Conceito introduzido por Frederick WinslowTaylor, de gerenciamento das oficinas, no seu livro 
"~rincípios da administração científica" 
2 Taylor pregava uma forte verticalização das grandes empresas. Verticalização, ou integração 
vertical é a própria empresa assumindo os diversos estágios da sua cadeia produtiva. (Slack et aI., 
1999). 
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o modelo japonês mostra suas dificuldades quanto à rapidez nas 

tomadas de decisão, diante de mudanças rápidas dos consumidores, da 

tecnologia ou das relações do trabalho. Além disso, mostra relativa inflexibilidade 

das formas de encadeamento dentro da cadeia de suprimento, tal como ele foi 

estruturado na indústria japonesa, conforme Valle (1999b). Como exemplo de 

modificação, ou mesmo crise do modelo japonês, cita-se que a própria Toyota 

eliminou uma série de quesitos, aos quais chamou de "excessos de qualidade", 

não percebidos pelo consumidor. A aprendizagem contínua (Kaizen) , passou a 

ser temperado com o que Juran chamava breakthroughs (Kaikaku), que são 

momentos fortes de mudança nas tecnologias, saltos de desempenho. As 

inovações no mundo do trabalho à maneira ocidental causam impacto na cultura 

japonesa, quando níveis hierárquicos são diminuídos e contratam-se funcionários 

sem garantia de emprego vitalício, necessários muitas vezes à sobrevivência das 

próprias empresas japonesas no contexto da globalização. O just-in-time29 está 

sendo posto a prova, pois os fornecedores únicos são sujeitos a incidentes das 

mais diversas naturezas, quebrando-se a cadeia produtiva. O próprio sistema 

Kanban parece não reagir às oscilações da demanda. Grande parte das 

limitações do modelo japonês é herança do próprio fordismo, sobretudo aquelas 

que se referem à perda de eficiência nos momentos de crise, de acordo com Valle 

(1999b). 

Um sistema mais flexível em relação às novas demandas precisaria não 

se limitar somente às empresas, mas a todos os agentes envolvidos com a 

modernização industrial: Estado, universidades, centros de pesquisa, escolas 

29 ° just-in-time, JIT, "significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são 
necessários [ ... ] Uma possível definição de JIT pode ser a seguinte: ° JIT visa atender à demanda 
instantaneamente, com qualidade perfeita e sem desperdícios" (BICHENO, apud Slack et aI., 
1999:355). 
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profissionalizantes, legisladores, defensores do meio-ambiente, etc. "Isto não 

seria possível sem uma relação mais equilibrada entre pequenas e grandes 

empresas, por um lado e Capital e Trabalho por outro [sic]" (Valle, 1999b: 19). 

Tenório (2000: 162) coloca que "esse novo modo de organização da produção e 

do trabalho é uma tentativa de se caminhar para um modelo de gestão 

empresarial que privilegie a flexibilização interna e externa à empresa, em relação 

a um contexto internacional que percebeu o esgotamento do taylorismo-fordismo 

e que se assenta na tríade globalização da economia, progresso científico-técnico 

e valorização da cidadania"(itálicos do autor). 

Valle (1999b) ressalta que alguns itens da escola sócio-técnica vêm 

sendo resgatados, devido seus excelentes efeitos sobre esta flexibilidade: grupos 

de trabalho autônomos, redução de níveis hierárquicos, elevação da qualificação 

do chão-de-fábrica, etc. No entanto, é difícil supor que a indústria como um todo 

opere segundo um mesmo modelo organizacional. Assim, a questão da 

superação ou não do fordismo não pode ser respondida numa visão 

indiferenciada dos setores industriais. Cada setor exigiria uma determinada 

característica de trabalho. 

Rogério Valle (1999b:21), adaptando os estudos de H. Kitscheleo, 

representa as diferentes visões dos diversos setores industriais, no que tange a 

tecnologias, mobilização de ativos e formas de governança31
, conforme mostrado 

na figura a seguir. Nessa figura, o eixo vertical serve para representar o modelo 

de ação dos gerentes e trabalhadores, as características da tomada de decisão e 

30 H. Kitschelt, "Industrial governance structures, innovations strategies, and the case of Japan: 
sectoral cross-national comparative analysis?" International Organization 45, 4, Autumn, 1991, 
~p.453-493. 

Governança, nesse caso, refere-se a governança industrial, que seria formas de transação 
comercial, de organização do trabalho, de relações industriais, etc. (Valle, 1999b, itálicos do autor) 
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o grau de risco nelas envolvidos. O eixo horizontal traz um enfoque sistêmico, 

tratando a forma de interação entre os agentes da produção. 

Empresas hightech 
Em parques tecnológicos 

Setores ligados 
Às novas tecnologias 

Encadeamentos 
Pelo mercado 

Setores tradicionais 

Empresas de todos os 
tamanhos em mercados 
competitivos 

/ 

I 

Ações 
Sem i-estrutu radas 

Corporações em constante 
Relação com o Estado 

Infra-estrutura, setores 
de interesse militar, etc 

Bens de con~umo de 
massla 

, 
\ 

/ 

\ 

\ Encadeamentos 
Administrativos 

- - -rndústrias de processo 

Oligopólios privados 
(ou privatizáveis) 

Ações 
Programáveis 

Figura 4 - Mapa da racionalização do trabalho 

Fonte: Valle (1999b:24) 

Valle (1999b) explica que na parte de baixo do gráfico, estão os setores 

onde as decisões se referem, principalmente, a problemas estruturados. As ações 

e perspectivas são conhecidas, rotineiras e repetitivas. Isto permite o acúmulo 

cotidiano de experiências. Na parte superior do gráfico, situam-se os setores em 

que as decisões são semi-estruturadas. As conseqüências são conhecidas, mas 

são associadas a um certo grau de risco. Normalmente, decisões sob pressão e 
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sem precedentes. A aprendizagem, nessa região é dita "revolucionária". Assim, 

esta é a região de constante inovação. 

As atividades mais flexíveis do processo de produção estão à esquerda 

do gráfico e as mais rígidas, à direita. Quanto mais à esquerda, mais encadeada 

pelo mercado é a atividade. Quanto mais à direita, mais verticalizada seria a 

atividade. Assim, acontece o encadeamento administrativo das atividades da 

Cada um dos quadrantes corresponde, segundo Valle (1999b:22) a dadas 

estruturas de governança industrial. Nos quadrantes inferiores foi onde se 

desenvolveu a primeira geração de racionalização da produção, e onde hoje 

impera a terceira. Nos quadrantes superiores, a produção depende mais de ações 

estratégicas dinâmicas. Assim, as empresas situadas nos quadrantes inferiores 

valorizam um pouco mais a qualificação profissional, as boas condições de 

trabalho, a estabilidade do pessoal. À direita, teríamos o lugar da segunda 

geração, implantada fortemente nas grandes organizações. 

As opções tecnológicas, organizacionais e estratégicas típicas dos 

quadrantes superiores solicitam uma nova forma de racionalização do trabalho. 

São esses setores que mais reclamam uma quarta geração, que herdará frutos da 

escola sócio-técnica, segundo Valle (1999b). 

Pode-se também relacionar essa quarta fase com o que T enório 

(2000:163) classifica como pós-fordismo, ou modelo flexível de gestão 

organizacional, caracterizado pela "diferenciação integrada da organização da 

320bserve que o modelo japonês - terceira geração - trata como se os encadeamentos de 
processo fossem clientes internos. No entanto. o mercado não existe na relação, mas sim uma 
estrutura administrativa. 
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produção e do trabalho sob a trajetória de inovações tecnológicas em direção à 

democratização das relações sociais nos sistemas-empresa" (itálicos do autor). 

Observa-se, no entanto, um deslocamento de todos os demais setores 

em direção a mais encadeamento pelo mercado e a enfrentamentos de 

problemas tecnológicos, organizacionais e menos estrategicamente estruturados. 

É como se todos os setores estivessem se deslocando um pouco mais para cima 

e para a esquerda. Assim, essa quarta geração também está interessando às 

empresas situadas nos demais setores, mesmo que seja em menor grau. 

2.4 Da qualificação da mão-de-obra ao modelo de competências 

2.4.1 Capacitação da mão-de-obra 

Não há dúvida de que a qualificação da mão-de-obra, e portanto, sua 

capacitação, é fator preponderante para o desempenho da empresa. Yamada, 

citado em Campos (1992), coloca que a educação e o treinamento têm os 

objetivos de desenvolver o raciocínio das pessoas, desenvolver a sensibilidade e 

a tenacidade para mudanças e desenvolver a consciência de que a empresa é 

sua, ou seja, uma oportunidade de se realizar uma "visão do futuro". "A educação 

e o treinamento são a base de sustentação do TQC e da manutenção da 

continuidade do processo de melhorias" (Campos, 1992: 158). A participação, 

portanto, de uma mão-de-obra sem capacitação no processo de manutenção 

pode representar a quebra do ciclo da qualidade total na manutençã033
. 

33 Observe que a questão da qualidade total foi muito difundida no modelo japonês, ou seja, a 
colocação do autor diz respeito à terceira fase da racionalização da produção. 
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Braverman (1987) cita, no entanto, que a noção de capacitação deve ser 

cuidadosamente analisada, uma vez que no modo capitalista de produção, o que 

mais se exige é a condição para realização das tarefas a que são submetidos os 

trabalhadores. Segundo esse autor, um aumento na educação global do 

trabalhador levaria a uma frustração do homem, diante do conflito de ser educado 

para o mundo versus a necessidade do seu posto de trabalho, que a cada vez 

exige conhecimentos específicos e padronizados. "O trabalhador só poderá 

reobter o domínio da produção coletiva e socializada assumindo as prerrogativas 

científicas, de projeto e operacionais da engenharia moderna; à falta disto, não há 

domínio do processo de trabalho" Braverman (1987: 376). 

O uso mais corrente do termo qualificação se relaciona aos métodos de 

análise ocupacional, que visam identificar as características do posto de trabalho 

e delas inferir o perfil ocupacional do trabalhador apto a ocupá-lo. Um trabalhador 

desqualificado poderia vir a ser qualificado para desempenhar determinadas 

funções requeridas pelo posto de trabalho por meio de cursos de formação 

profissional. Por outro lado, visto pela ótica do posto de trabalho, o termo 

qualificação se relaciona ao nível de saber acumulado expresso pelo conjunto de 

tarefas a serem executadas quando o trabalhador viesse a ocupar aquele posto. 

Sob essa perspectiva, à qualificação do trabalho se associaria o potencial das 

relações técnicas e sociais de elevar o conhecimento do trabalhador, tanto de 

ordem explícita quanto tácita. Dessas análises emergiram as teses da 

qualificação e desqualificação do trabalho e a da polarização das qualificações. 

Essa última foi uma variante consagrada, durante um longo período de tempo, do 
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debate aberto por Braverman34
• Segundo essa tese, "a modernização tecnológica 

estaria criando, de um lado, uma massa de trabalhadores qualificados e, de outro, 

uma massa de trabalhadores desqualificados" (Hirata, 1994 apud Ramos, 

2001 :35). 

Ao se falar de qualificação profissional, de acordo com Ramos (2001), há 

que se considerar sua multidimensionalidade e as tendências do trabalho frente à 

nova materialidade produtiva. Pesquisadores como Freyssenet, Coriat, Kern e 

Schumann e Piore e Sabel, constatam um certo nível de requalificação dos 

operadores. Essa requalificação estaria relacionada à adoção de novos modelos 

de organização industrial que levariam as empresas a adotarem organizações do 

trabalho qualificantes. "Os novos paradigmas da produção exigiriam uma massa 

de conhecimentos e atitudes bastante diferentes das qualificações formais 

requeridas pelas organizações de trabalho de tipo taylorista-fordista" (Ramos, 

2001 :36). Essas organizações seriam justamente aquelas consideradas como da 

quarta fase da racionalização da produção. 

Assim, remete-se aos seguintes questionamentos: capacitação da mão-

de-obra é somente a sua formação? Como afirmar que uma mão-de-obra é capaz 

ou não? Se ela é capaz, naturalmente, remete-se a algum referencial de 

capacidade, algum parâmetro pelo qual se possa balizar o conceito. Trata-se da 

incansável busca da "pessoa certa para o lugar certo". 

2.4.2 O surgimento do modelo das competências 

No início da década de 70 o capitalismo entra em crise nos países mais 

desenvolvidos. Crise essa que se expressa "pelo esgotamento do padrão de 

34 Braverman, Harry. Trabalho e capital monopolista - a degradação do trabalho no século xx. 
3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 
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acumulação taylorista-fordista: pela hipertrofia da esfera financeira na nova fase 

do processo de internacionalização do capital; por uma acirrada concorrência 

intercapitalista, com tendência crescente a concentração de capitais devido às 

fusões entre as empresas monopolistas e oligopolistas; e pela 

desregulamentação dos mercados e da força de trabalho, resultantes da crise da 

organização assalariada do trabalho e do contrato social" (Deluiz, 2001 :13). As 

respostas do capital a esta crise foram a constituição de formas de produção 

flexíveis, a inovação científico-tecnológica aplicada aos processos produtivos e os 

novos modelos de gerenciamento da organização do trabalho e do saber dos 

trabalhadores. Esse amplo processo de reestruturação teve como objetivos não 

só reorganizar em termos capitalistas o processo produtivo, tendo em vista a 

retomada de seu patamar de acumulação, mas "gestar um processo de 

recuperação da hegemonia do capital na esfera da produção, assim como nas 

diversas esferas da sociabilidade" (Deluiz, 2001: 13). 

O mundo capitalista, então, percebe grande transformação em relação ao 

desenvolvimento tecnológico e à organização do trabalho a partir de meados da 

década de 80. De acordo com Ramos (2001 a), configuram o mundo produtivo, 

algumas características tendenciais: flexibilização da produção e reestruturação 

das ocupações; integração de setores da produção; multifuncionalidade e 

polivalência dos trabalhadores; valorização dos saberes dos trabalhadores não 

ligados ao trabalho prescrito ou ao conhecimento formalizado. 

Segundo Ramos (2001 a), esse debate permanece atravessado por 

indefinições. Pergunta-se até que ponto essas transformações, na verdade, não 

aprisionam a subjetividade do trabalhador às necessidades de reprodução do 

capital, diante das relações de trabalho renovadas em sua forma, mas 
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conservadas em seu conteúdo, configurando-se como um neo-fordism035
. Nesse 

contexto, "as novas concepções gerenciais que surgem, estão ancoradas na 

recuperação dessa hegemonia das relações capital-trabalho e têm como objetivos 

racionalizar, otimizar e adequar a força de trabalho face às demandas do sistema 

produtivo" (Deluiz,2001 :13). 

Ramos (2001a:13) cita que "o tempo histórico que vivemos neste final de 

século XX e início de século XXI traz, inequivocadamente, a marca do retrocesso 

da ideologia neoliberal, do processo de mundialização do capital e a exponencial 

concentração da riqueza". Como conseqüência, o indivíduo é reafirmado e 

reforçado. No campo pedagógico, essa tendência individualista, manifesta-se sob 

as noções de competência, competitividade, habilidade, qualidade total, 

empregabilidade. No âmbito social mais amplo, esse movimento se define por 

noções constitutivas de um suposto novo paradigma - pós-industrial, pós-

classista, pós-moderno, etc. Ramos (2001 a: 14) afirma se tratar "de um jargão 

ideológico dentro do invólucro de uma novlange". 

Assim sendo, os anos 80 despertam o chamado "modelo das 

competências profissionais", que começa a ser discutido no mundo empresarial. 

Dugué (1998 apud Ramos, 2001 a) vê que a chamada "lógica da competência" se 

inscreve num movimento que se acirra tanto na França quanto em outros países 

nessa época. Movimento esse marcado pelo declínio das intervenções 

reguladoras do Estado no domínio econômico, modificando as formas de 

regulação entre oferta e demanda de emprego. 

35 O questionamento reaparece: existirá, realmente, um pós-fordismo? O que estamos a verificar 
é, como cita Valle (1999b), um tendência de direção a uma nova fase de racionalização do 
trabalho, que ainda não é, de todo, conhecida. 
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Na década de 90, "o aprofundamento da globalização e a crescente 

busca de competitividade, com a intensificação e o aprofundamento de mudanças 

substantivas na dinâmica do capitalismo internacional, levaram ao alinhamento 

definitivo das políticas de recursos humanos às estratégias empresariais, 

incorporando à prática organizacional o conceito de competência, como base do 

modelo para se gerenciarem pessoas" (Deluiz, 1996: 15). O avanço desse 

processo de globalização transcende os fenômenos econômicos, invadindo as 

dimensões políticas, sociais e culturais, trazendo como conseqüência a 

reestruturação do trabalho, o crescimento dos empregos precários, o desemprego 

e a exclusão de contingentes de trabalhadores do mercado formal. Assim, "a 

globalização econômica corresponde a, pois, a globalização do mundo do 

trabalho e da questão social" (Deluiz, 1996:15). 

Deluiz (1996) e Deluiz(2001:14) citam que para o capital, a gestão por 

competências implica em dispor de trabalhadores flexíveis para lidar com as 

mudanças no processo produtivo, com capacidade de diagnóstico, de solução de 

problemas, de tomar decisões, de trabalhar em equipe, de enfrentar imprevistos 

(incidentes I eventos) e de serem passíveis de transferência de uma função a 

outra dentro da empresa. Isto requer, para tanto, a polivalência e a constante 

atualização de suas competências, o que lhes dá a medida correta de sua 

"empregabilidade" . 

Zarifian (2001) nos faz um breve apanhado das mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho e o surgimento ao final do século XX do que ele define como 

"lógica competência". Ele explica que no meio do século XVIII a maneira de 

conceber o trabalho é revolucionada, saindo de uma orientação artesanal e 

camponesa para a lógica de produção. Essa concepção reúne, segundo Zarifian 



38 

(2001) três características essenciais: 1. Instaura a separação entre o trabalho e o 

trabalhador, sendo o trabalho definido como um conjunto de operações 

elementares de transformação da matéria e o trabalhador, o conjunto de 

capacidades compradas no mercado e mobilizadas para realizar parte das 

operações; 2. Instaura o fluxo como critério central da produção industrial. O 

incremento do fluxo significa para o trabalho a aceleração da velocidade de 

execução das operações e para o trabalhador, significa trabalhar cada vez mais 

rápido, à medida que este acumula experiência; 3. Por último, imobilizam-se os 

trabalhadores no espaço e no tempo e organiza-se a sua co-presença. No 

espaço, o trabalhador deixa de poder se deslocar, como faziam os camponeses. 

No tempo, o trabalhador passa a ter que respeitar rigorosamente os seus horários 

de trabalho. A co-presença é necessária para que o encadeamento das atividades 

nos diferentes postos de trabalho possa ocorrer. Portanto, os trabalhadores têm 

que estar juntos, no mesmo ambiente e ao mesmo tempo. 

Assim, a chamada "lógica do posto de trabalho" (Zarifian:2001) pode ser 

entendida como aquela baseada no modelo taylorista ou fordista de produção, 

que privilegia, em sua concepção básica, a divisão do trabalho em mínimas 

tarefas, destinadas a cada trabalhador. As execuções são fortemente pautadas 

em consecuções mecânicas cadenciadas entre os diversos postos. Nessa 

concepção de trabalho, a visão de equipe é muito mais uma interdependência 

entre os diversos postos de trabalho da organização, e, portanto, entre as 

pessoas que ocupam esses postos. Existe ainda a separação clara entre a 

execução do trabalho e o seu planejamento, que são realizados por pessoas 

diferentes. Os trabalhadores têm nesse modelo, compromisso com o posto de 

trabalho que ocupam na organização e são cobrados e avaliados por isso. 
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Nos últimos 20 anos, no entanto, as organizações vêm vivenciando uma 

mudança nesse modelo de organização do trabalho, saindo desse modelo, para o 

que Zarifian (2001) chama de "lógica competência". A lógica competência é fruto 

de um processo de "deslocamento do referencial, da qualificação do emprego 

para a qualificação do indivíduo" (Zarifian, 2001 :18) e do abandono, quase 

consumado, das ocupações (na sua definição tradicional, taylorista). Desse 

processo emerge uma questão essencial, de relação entre competência, trabalho 

e as organizações. Retomando o conceito das fases da racionalização da 

produção, esta nova lógica de trabalho inserir-se-ía nos quadrantes superiores do 

mapa de Kitschelt modificado por Valle (1999b), onde a produção depende mais 

de ações estratégicas dinâmicas. 

Particularmente na França, conforme exposição de Zarifian (2001), 

caracteriza-se bem a ascensão do modelo da competência em pesquisa realizada 

no setor moveleiro, em 1986, com o estudo da sua mão-de-obra, motivado pela 

crise que havia desse setor. As seguintes constatações foram observadas: 1) 

Uma necessidade do entendimento do processo de trabalho por parte dessa mão

de-obra, devido à utilização necessária de novas tecnologias e de conceitos de 

atendimento ao cliente. A partir desse ponto, o entendimento do problema do 

desempenho e da capacidade de iniciativa local passa a ser visto como qualidade 

que o trabalhador precisa ter, em contraponto ao taylorismo, dominante até então. 

2) Nessa nova avaliação, chamava a atenção o propósito de abandonar a 

homogeneização e a categorização da mão-de-obra. 3) A classificação dos 

assalariados e a gestão a partir do posto de trabalho eram questionadas, pois 

formalizavam uma abordagem rígida do trabalho que não sustentavam um 



40 

conceito competitivo e não se conseguia avaliar competências individuais dentro 

dos postos de trabalho. 

No setor industrial existia evolução semelhante. Assim, uma convergência 

de idéias existiu, levando a uma emergência de um "modelo de competências", 

conforme explica Zarifian (2001), que concernia a diversas práticas de gestão de 

recursos humanos: novas práticas de recrutamento; compromisso mútuo entre 

trabalhador e empresa, que levava a um auto-desenvolvimento buscado pelo 

trabalhador e o reconhecimento pela empresa na forma de uma possível 

mobilidade interna; a insistência na responsabilização dos assalariados, com 

delegação de responsabilidades, vista como forma de ganhos. 

Fleury, apresentando Zarifian (2001), comenta que no Brasil, até então, a 

coluna dorsal da organização do trabalho é o taylorismo, introduzido na década 

de 30. Em 80 há espaço aberto para novas estruturas, vindas da Europa, que 

eram os grupos semi-autônomos, e do Japão, dentro da indústria automobilística, 

coerentemente com a terceira fase de racionalização da produção. Em 80 surge 

também a gestão estratégica de recursos humanos. Após 1990, com o fenômeno 

da globalização, surgem: a questão do âmbito da organização (local, regional, 

mundial) e a questão da visão estratégica. Essas duas questões remetem a 

discussões sobre as competências das pessoas, bem como sobre as 

competências essenciais das organizações. 

Ramos (2001 a) sintetiza o pensamento de três autores que analisam a 

competência como categoria ordenadora das relações sociais de trabalho internas 

às organizações produtivas. Segundo Ramos (2001a:174), Mertens (1996a) 

"considera que o surgimento do modelo de competência tem relação direta com 

as transformações produtivas que são impulsionadas pela necessidade de novas 
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estratégias competitivas, incluindo a inovação em tecnologia, a gestão de 

recursos humanos e a mudança de perspectivas dos atores sociais da produção. 

Para este autor, dois movimentos são importantes para que as empresas tornem

se competitivas: enfatizar as competências-chave da organização - isto é, os 

elementos que a difere das concorrentes - e aproveitar todas as competências 

dos trabalhadores, ou seja, a contribuição que as pessoas podem dar para 

alcançar os principais objetivos da empresa". Zarifian (1999b apud Ramos, 

2001 a), por sua vez, afirma que as inovações tecnológicas não influem 

diretamente na emergência do modelo da competência, atribuindo esta 

emergência às mudanças na organização do trabalho e nas relações sociais 

ocorridas no interior das empresas. E, por fim, Valle (1999 apud Ramos, 

2001 a: 175) identifica a "pertinência da noção de competência para a gestão da 

produção, explicando sua relevância pelo fato de o desempenho do trabalhador 

adquirir peso cada vez maior sobre os resultados operacionais, ante a crescente 

abertura da produção e às novas demandas do trabalho, não só de ordem 

técnica, mas também subjetivas e sociais". Esse fato explicaria, como vimos 

anteriormente, o surgimento do modelo da competência como conseqüência da 

evolução histórica da racionalização da produção, eminentemente na quarta fase. 

Assim sendo, Ramos (2001) concorda com Deluiz (2001), quando diz que 

a competência associa-se fortemente à noção de empregabilidade e que esta é 

frequentemente descrita como a manutenção em dia das competências. Para o 

autor Koch (1999 apud Ramos, 2001a:206), entretanto, "não são todas as 

competências que definem a empregabilidade - haja vista que essas demandam 

situações reais de trabalho para se realizarem - mas aquelas competências 

transferíveis, o que ele designa como metacompetências ou capacidades". Esse 
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conceito pode associar-se com o que Zarifian (2001) define como "competências

recurso", ou o que Athanazou e Gonczi (apud Ramos, 2001a: 206) definem como 

"atributos". 

Para Schwartz (1990 apud Ramos, 2001 a:66) "a competência explica a 

nova articulação entre a dimensão experimental e a dimensão conceitual dos 

saberes necessários à ação. Enfim, fundamentada sobre a valorização da 

implicação subjetiva no conhecimento, ela desloca a atenção para a atitude, o 

comportamento e os saberes tácitos dos trabalhadores". 

Deluiz (1996:18) ressalta que as competências "não podem ser 

'deduzidas' diretamente do conteúdo do trabalho, mas refletem relações de poder 

entre interlocutores sociais envolvidos no processo de produção de bens e de 

serviços, cujos contornos variam, historicamente, de país para país" e Ramos 

(2001 a:24) situa a competência "como uma nova mediação ou como uma 

mediação renovada pela acumulação flexível do capital" e a entende como 

fenômeno, algo concreto que manifesta e esconde uma essência produzida pelas 

relações sociais da produção. 

Ramos (2001 a) nos fala de um projeto burguês de educação, quando a 

extensa migração campo / cidade e outros tantos fatores criaram massas de 

indivíduos que precisavam vender a sua força de trabalho no mercado que, aos 

poucos, já apresentava alguma retração. A sociedade burguesa passou a investir 

na criação do exército industrial de reserva. "A aprendizagem já não podia ocorrer 

diretamente ou, exclusivamente, no próprio local de trabalho, voltando-se às 

escolas que, aos poucos, passaram a assumir o papel não só de socialização, 

mas também de transmissão do saber técnico" (Ramos, 2001a:33). 
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A adoção do modelo das competências no mundo do trabalho traz, de 

acordo com Deluiz (2001), implicações contraditórias para o trabalhador. "Por um 

lado, pode-se apontar como aspectos positivos a valorização do trabalho, que 

assume um caráter mais intelectualizado, menos prescritivo, tendo como 

conseqüência, inclusive, o aumento do nível de escolarização. Como outro 

aspecto positivo, ressalta-se a valorização dos saberes em ação, da inteligência 

prática dos trabalhadores, independente de títulos ou diplomas; uma maior 

polivalência do trabalhador, que lhe permite lidar com diferentes processos e 

equipamentos, assumir diferentes funções e tornar-se multiqualificado; a 

possibilidade de construir competências coletivas a partir do trabalho em equipe, 

maior comunicação, participação e autonomia para o planejamento, execução e 

controle dos processos produtivos" (Deluiz,2001: 15). 

Como aspectos negativos, Deluiz (2001) aponta a intensificação do 

trabalho e a desprofissionalização, que são conseqüências de uma polivalência 

estreita e espúria, decorrente do reagrupamento das tarefas pela supressão de 

postos de trabalho, ou pelo enxugamento dos quadros da empresa com 

demissões, traduzindo a exploração do trabalho. 

O conceito de competência não é um conceito preciso nem é empregado 

com o mesmo sentido nas várias abordagens. "Nesse plano de indefinições 

recupera-se o debate sobre a qualificação como relação social, ao mesmo tempo 

em que se testemunha a emergência da noção do conceito de competência, com 

a finalidade de, pelo menos, suprir a três propósitos: a) reordenar conceitualmente 

a compreensão da relação trabalho-educação, desviando o foco dos empregos, 

das ocupações e das tarefas para o trabalhador em suas implicações subjetivas 

com o trabalho; b) institucionalizar novas formas de educar / formar os 
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trabalhadores e de gerir o trabalho internamente às organizações e no mercado 

de trabalho em geral, sob novos códigos profissionais em que configuram as 

relações contratuais, de carreira e de salário; c) formular padrões de identificação 

da capacidade real do trabalhador para determinada ocupação, de tal modo que 

possa haver mobilidade entre as diversas estruturas de emprego a nível nacional 

e, também, em nível regional (como entre os países da União Européia e do 

Mercosul)" (Ramos, 2001 a:39). 

Segundo Ramos (2001 a), a noção de competência nega algumas das 

dimensões da qualificação e afirma outras, portanto, não se opondo a esse 

conceito. A forma de compreensão da qualificação profissional nos países da 

América Latina é muito influenciada pela visão do CINTERFOR-OIT36
. A definição 

definida por este organismo tem a qualificação como "capacidade adquirida para 

realizar uma tarefa ou desempenhar-se num posto de trabalho satisfatoriamente" 

(Gonzáles, 1996 apud Ramos, 2001 a:56), e "a competência expressaria, assim, a 

capacidade real do sujeito para atingir um objetivo ou um resultado num dado 

contexto" (Ramos, 2001 a:60). 

Confrontando-se o conceito de qualificação com a noção de competência, 

na visão do empresariado europeu, a qualificação seria identificada com o regime 

taylorista-fordista, associada a uma visão estática do mundo do trabalho. Já a 

noção de competência emergiria dos novos modelos de produção, sendo afeta à 

dinamicidade e à transformação. Outros autores ancoram-se também na noção 

de mudança, mas acreditam numa convivência pacífica entre os dois conceitos. 

36 CINTERFOR-OIT: Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação 
Profissional. É uma agência da Organização Internacional do Trabalho (OIT), destinada a 
promoção do desenvolvimento da formação profissional. As atividades do centro se estruturam em 
função da formação de um trabalho produtivo e incrementam a qualidade do trabalho e dos 
ingressos do trabalhador. Tem sua sede em Montevidéo - Uruguai, tendo sido criado em 1961. 
http://www.cnpq.br/areas/cooperacaointernacional/organismos/cinterfor.htm 
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Na lógica competência, "o trabalho em equipe passou a substituir o 

trabalho individualizado e as tarefas do posto de trabalho formam eclipsadas 

pelas funções polivalentes, em 'ilhas de produção' ou grupos semi-autônomos ... O 

trabalho já não pode ser pensado a partir da perspectiva de um determinado 

posto, mas de famílias de ocupações que exigem competências semelhantes aos 

trabalhadores" (Deluiz, 1996: 16). 

o que está em jogo nesse momento, dentro desse novo conceito, é "a 

qualificação real do trabalhador, compreendida como um conjunto de 

competências e habilidades, saberes e conhecimentos, que provém de várias 

instâncias, tais como, da formação geral (conhecimento científico), da formação 

profissional (conhecimento técnico), e das experiências de trabalho e social 

(qualificações tácitas). A qualificação real dos trabalhadores é muito mais difícil de 

ser observada e constitui-se mais no 'saber - ser' do que no 'saber-fazer" 

(Deluiz, 1996: 17). 

Se a construção de competências pertence aos trabalhadores como 

sujeitos deste processo, a sua mobilização e articulação em situações concretas 

dependerão das possibilidades da constituição de "organizações qualificadoras'.37. 

"Este tipo de organização do trabalho não somente usa, utiliza as competências 

dos trabalhadores, mas as fabrica, produz essas competências" (Deluiz, 1996: 17). 

2.4.3 As diferentes abordagens da competência 

Diferentes definições perpassam o modelo das competências. Essas 

diferentes abordagens sugerem diferentes matrizes teórico-conceituais. (Deluiz, 

37 Segundo Zarifian (1999, apud Brandão & Guimarães, 2001: 13) "o desafio é fazer com que a 
empresa seja não apenas 'qualificada', do ponto de vista da competitividade, mas também 
qualificante, no sentido de oferecer diversas oportunidades de crescimento a seus membros". 
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2001 :19) separa as abordagens em quatro conjuntos básicos: "a matriz 

condutivista ou behaviorista; a funcionalista; a construtivista e a crítica-

emancipatória". A análise condutivista é bem expressa por Spencer & Spencer 

(1993), fortemente pautado nos conhecimentos de David C. McClelland38 e cujo 

melhor entendimento estaremos tendo nos capítulos que se sucedem. Esta 

análise é apoiada nos fundamentos da psicologia de B.F. Skinner e na pedagogia 

de B.S. Bloom e de R.F. Mager, principalmente, segundo Deluiz (2001) e Ramos 

(2001 b). McClelland na introdução de Spencer & Spencer (1993:3, tradução 

nossa) afirma que as "atitudes tradicionais no período acadêmico, os testes de 

conhecimento, assim como as notas na escola e as credenciais não predizem o 

desempenho no trabalho ou o sucesso na vida e são freqüentemente 

desfavoráveis em relação às minorias, mulheres e pessoas de baixa renda", no 

que concorda Deluiz (2001) e Ramos (2001 b). McClelland, segundo Deluiz 

(2001 :20), diz que "seriam úteis as competências, isto é, as habilidades, as 

capacidades, os conhecimentos, os padrões de comportamento e atitudes das 

pessoas, por serem fatores mais seguros de predições do êxito no trabalho". 

Richard Boyatzis (apud Deluiz, 2001 :20) cita o conceito de competência como 

sendo "as características de fundo de um indivíduo, que guardam uma relação 

causal com o desempenho efetivo ou superior no posto", sendo esse 

"desempenho efetivo" elemento central na competência, segundo Deluiz 

(2001 :20). A característica de uma análise condutivista é que, na prática, ela 

"parte das pessoas que realizam bem o seu trabalho de acordo com os resultados 

esperados e define o posto de trabalho em termos das características destas 

pessoas e do seu desempenho superior" Deluiz(2001 :20). O método utilizado é o 

38 David C. McClelland, Phd, autor de "Testing for competence rather than intelligence", artigo que 
lançou o movimento de competências na psicologia (Spencer & Spencer, 1993:3). 
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de perguntar "o que faz o trabalhador? Para que o faz? Como o faz?" (Deluiz, 

2001 :20). 

Como uma crítica a esta abordagem, cita-se a sua orientação explícita 

para o posto de trabalho, o que remete a uma concepção taylorista-fordista, e 

portanto, não condizente com a tendência mais atual de racionalização da 

produção. Outras críticas que se fazem, segundo Ramos (2001 b:28): "a) reduzem 

os comportamentos humanos às suas aparências observáveis; b) reduzem a 

natureza do conhecimento ao próprio comportamento; c) consideram a atividade 

humana como numa justaposição de comportamentos elementares, cuja 

aquisição obedeceria a um processo cumulativo; d) não coloca a efetiva questão 

sobre os processos de aprendizagem, que subjaz aos comportamentos e 

desempenhos: os conteúdos da capacidade". 

Sob o ponto de vista pedagógico, Malglaive (apud Ramos, 2001 b) trata a 

problemática associação entre competências e objetivos, na perspectiva de 

superação do condutivismo, destacando que "os adultos recorrem a novos 

períodos de formação em função das exigências explícitas de sua ação social e 

profissional [ ... ] e esse processo aparece, então, como um processo de produção 

das capacidades necessárias ao exercício das atividades sociais e profissionais 

que os formandos exercerão no final de sua formação" (Ramos, 2001 b:29). 

Na matriz funcionalista, a fundamentação é na teoria dos sistemas 

sociais, ou seja, "Os objetivos e funções da empresa devem ser formulados em 

termos de sua relação com o ambiente externo [ ... ]Como consequência, a função 

de cada trabalhador na organização deve ser entendida em sua relação com o 

entorno da empresa e com os subsistemas dentro da empresa, onde cada função 

é o entorno da outra" (Deluiz, 2001 :20). 
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Segundo Deluiz (2001 :21) "a matriz condutivista/behaviorista e a 

funcionalista estão estritamente ligadas à ótica do mercado e limitam-se à 

descrição de funções e tarefas dos processos produtivos[ ... ] A concepção de 

autonomia dos sujeitos fica, assim, restrita e prescrita pelas atividades e tarefas". 

A abordagem construtivista de competência está baseada na idéia da 

construtividade do conhecimento, discutida na teoria da equilibração de Piaget , 

segundo Ramos (2001 b), pela qual se compreende ocorrer um desequilíbrio 

quando o sujeito se defronta com situações desconhecidas ou desafiadoras. 

Nesse caso, competências seriam, então, "estruturas ou esquemas mentais 

responsáveis pela interação dinâmica entre os saberes prévios do indivíduo -

construídos mediante a experiência - e os saberes formalizados" (Ramos, 2001 b: 

30). 

A abordagem construtivista tem suas origens na França e um dos seus 

expoentes seria Bertrand Schwartz, de acordo com Deluiz (2001). Na 

investigação proposta por Schwartz, ele tenta obter a compreensão da relação 

competência / contexto e seus processos de construção e evolução. Ele faz isso 

utilizando um inventário de competências em situações diferenciadas, de modo a 

identificar a relação entre as atividades de trabalho e os conhecimentos 

incorporados e/ou mobilizados, conforme explica Deluiz (2001). Segundo essa 

autora, a abordagem construtivista traz à tona o coletivo, uma vez que busca a 

construção das competências não só a partir da função do setor ou empresa, 

enfim, do mercado, mas concede igual importância às percepções e contribuições 

dos trabalhadores diante de seus objetivos e potencialidades, numa visão de 

conjunto ou equipe. 
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Uma crítica que se faz à abordagem construtivista, segundo Deluiz 

(2001 ), é que para os construtivistas a construção do conhecimento é 

considerada como um processo individual, subjetivo, de desenvolvimento de 

estruturas cognitivas, que não enfatiza o papel do contexto social para além da 

esfera do trabalho na aprendizagem dos sujeitos. Assim, se torna mais ampliada 

que as abordagens condutivista e funcionalista, mas minimiza a dimensão sócio

política. 

Ramos (2001 b:32) ressalta que "o significado da noção de competência 

ainda é uma construção que se processa sobre o fio da navalha que separa as 

faces das pedagogias psicológicas: o condutivismo e o construtivismo", pois a 

tentativa de objetivar competências acaba aproximando-as, mais uma vez, do 

condutivismo. 

A abordagem da matriz crítico-emancipatória, segundo Deluiz(2001 :22) 

"ainda está em construção. Tem seus fundamentos teóricos no pensamento 

crítico-dialético [ ... ] Considera a noção de competência como 'multidimensional' , 

envolvendo facetas que vão do individual ao sócio-cultural, situacional 

(contextual-organizacional) e processual. Por tudo isso, não pode ser confundida 

com mero desempenho" (Manfredi, 1998 apud Deluiz, 2001 :22). Essa abordagem, 

de acordo com Deluiz (2001 :22), "desenvolve a idéia de competência profissional 

ampliada, que não pode ser somente técnica, pois está ligada a todo um 

patrimônio de experiências coletiva, animada no seu interior pela consciência dos 

trabalhadores". Ramos (2001: 34) mostra concordância com essa idéia, quando 

cita que "a construção do conhecimento pela apropriação subjetiva dos conteúdos 

disciplinares processa-se como representação de uma realidade externa ao 
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pensamento, ainda que trabalhada por ele, num processo dialético de 

subjetivação e objetivação" . 

Diante das diferenças de abordagens em relação a competências, 

Deluiz(2001 :23) ressalta que "a noção de competência é fortemente polissêmica, 

tanto no mundo do trabalho quanto na esfera da educação. Esta polissem ia se 

origina das diferentes visões teóricas que estão ancoradas em matrizes 

epistemológicas diversas e que expressam interesses, expectativas e aspirações 

dos diferentes sujeitos coletivos, que possuem propostas e estratégias sociais 

diferenciadas e buscam a hegemonia de seus projetos políticos". 

Ramos (2001 a: 320) coloca que "as competências dos trabalhadores são 

mediações complexas das relações sociais tecidas entre os sujeitos e destes com 

o objetivo material simbólico do seu trabalho. Por conseqüência, elas não se 

esgotam nem se definem por concepções psicológicas dos sujeitos e da 

aprendizagem, nem por abordagens funcionalistas dos processos de trabalho e 

da sociedade". 

Grosso modo, podemos classificar as abordagens em dois grupos 

distintos, em acordo com Paiva et aI. (2002) e Sandberg (2000): o grupo 

funcionalista (ou racionalístico) e o interpretativo. Na abordagem funcionalista, 

estariam sendo levados em consideração as competências frente ao cargo a 

ocupar, ou ao posto de trabalho, estando freqüentemente associado a estratégias 

empresariais ou a contextos situacionais. Na corrente interpretativa, o 

desenvolvimento de competências relaciona-se à compreensão de que a reflexão 

e a concepção do trabalho pelo trabalhador passa sempre por sua capacidade de 

interpretar sinais emitidos pelo mundo que o cerca, não somente no local de 
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trabalho, mas no mundo da vida, valorizando sua experiência de vida, no contexto 

do trabalho. 

2.5 Implantando um modelo por competência 

Quando se fala em posto de trabalho, e portanto, na análise da "lógica do 

posto de trabalho .. 39
, passamos a conhecer um pouco mais a respeito da análise 

ocupacional, destacando-se três tipos de metodologia, quais sejam: a análise 

funcional, o método DACUM e a verificação das competências chaves. Todos, 

métodos funcionalistas. 

Segundo Vargas (1998?), a análise funcional é um enfoque que permite 

decompor as funções laborais que são executadas, de forma a se atingir um 

objetivo de uma área ocupacional. Ela se baseia numa lógica de problema

solução. Uma vez definido o propósito chave da organização, a pergunta que se 

faz, sucessivamente é "o que se deve fazer para que se atinja a este propósito?". 

Constrói-se, dessa forma, uma árvore que tem a vantagem de não se 

descreverem tarefas, mas sim, resultados. 

Outra metodologia bastante empregada nas descrições dos conteúdos 

ocupacionais, também de acordo com Vargas (1998?) é o DACUM ( do inglês 

Deve/opment of a Curriculum), que enfoca bastante os postos de trabalho e o 

desenvolvimento curricular, como o próprio nome indica. 

A terceira metodologia proposta é a análise das competências-chaves. 

Por essa metodologia, as organizações empresariais identificam as competências 

39 Zarifian, Phillipe. Objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001. 
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essenciais do negócio e as necessárias a cada função. A partir destas, são 

definidas as competências dos trabalhadores necessárias à organização. Vargas 

(1998?) propõe o desdobramento do propósito chave da organização em funções 

principais, a seguir, em funções básicas, e daí, em subfunções, conforme 

mostrado na figura abaixo. 

-

PROPÓSITO 
CHAVE 

-

FUNÇÃO 
r-- SUBFUNÇÃO 

PRINCIPAL 

FUNÇÃO 
r--

FyNÇÃO - SUBFUNÇÃO 
PRINCIPAL BASICA 

FUNÇÃO 
L-- FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO 

PRINCIPAL BÁSICA 

Figura 5 - Representação gráfica da análise funcional 

Fonte: Vargas (1998?:05) 

São exatamente nas subfunções que se estudam as características de 

competência desejadas. Em cada uma das subfunções, identifica-se o seu campo 

de aplicação, ou seja, as áreas onde se desenvolve esta subfunção, os 

equipamentos envolvidos, as ferramentas, instrumentos, os documentos e as 

interferências com outros processos. Identificam-se também os conhecimentos 

requeridos para a ocupação, desde o conhecimento teórico, ou ligado a diplomas 

e formação escolar, até aqueles de domínio do processo propriamente ditos. É o 

cerne da identificação das competências. A seguir, estabelece-se uma avaliação 

de desempenho em cada uma das atividades que são abrangidas pela subfunção, 

com critérios claros para essa avaliação. Através dessa avaliação que se pode 

realimentar o processo de identificação das competências necessárias para a 
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ocupação, validando-se efetivamente o que foi concebido, além de identificar-se 

os pontos a serem desenvolvidos no trabalhador, para que possa desempenhar 

melhor a ocupação. Segundo essa metodologia, poder-se-ía observar, nesse 

ponto, se simplesmente, um trabalhador é competente ou não. (Vargas, 1998?). 

No modelo da análise das competências-chaves, os conhecimentos e 

habilidades adquiridos no processo educacional, na escola ou na empresa, 

devem ter uma "utilidade prática e imediata" - tendo em vista a os objetivos e 

missões da empresa, e a qualidade da qualificação passa a ser avaliada pelo 

"produto final", ou seja, o trabalhador instrumentalizado para atender as 

necessidades do processo de racionalização do sistema produtivo. É nesse ponto 

que "o 'capital humano' das empresas precisa ser constantemente mobilizado e 

atualizado, de forma a garantir o diferencial ou a 'vantagem competitiva' 

necessários à desenfreada concorrência da economia internacionalizada" (Deluiz, 

2001:14). 

Ainda dentro da abordagem funcionalista, e de forma similar ao modelo 

proposto por Vargas (1998?), lenaga (apud Brandão & Guimarães, 2001), propõe 

um método que teria como primeiro passo, identificar as lacunas de competências 

da organização, estabelecendo-se, para isso, objetivos e metas, seguindo o 

planejamento estratégico. Num passo seguinte, dever-se-ía identificar as 

competências necessárias ao atingimento dessas metas, e daí, analisar o que se 

tem disponível dentro da empresa. Daí, o movimento vai crescendo, recrutando

se pessoas e desenvolvendo-se os recursos humanos já existentes na 

organização, em torno desse objetivo: diminuírem-se as lacunas. 

McCrackin & Carroll (1998) nos afirmam que as estratégias e ferramentas 

baseadas em competência não são mais opcionais para organizações que se 
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interessam por uma performance sustentada e concordam com lenaga (apud 

Brandão & Guimarães, 2001), quando afirmam que elas são essenciais para um 

foco mais preciso na seleção sistemática e estratégica, e no desenvolvimento dos 

empregados. 

Stan Lester (1995) cita que os benefícios das abordagens baseadas em 

competência são que elas primeiramente se preocupam com a atividade prática 

diretamente, mais do que a prática como uma aplicação do conhecimento. Lester 

(1995) questiona, no entanto, se a abordagem de competência é suficiente para 

suprir as demandas da prática profissional. Ele pondera que pode ser um meio 

bastante poderoso para o desenvolvimento, porém, alerta que tentar encapsular a 

totalidade de prática em uma lista de perfis de competência é um 

empreendimento duvidoso. "Essa prática ignora os papéis dos atores em prática, 

no sentido de que podem criar e definir suas próprias tarefas" (Burgoyne apud 

Lester, 1995:47, tradução nossa) e "tomam por baixo a prática inteligente e 

reflexiva que envolve mudança de mundo" (Schónh apud Lester 1995:47, 

tradução nossa). 

Brown apud Lester (1995:49, tradução nossa) cita o seu conceito de 

metacompetência, que "seria a habilidade mais ou menos genérica que fornece 

os recursos para desenvolver competências em situações específicas. Seria a 

habilidade de questionar as perguntas corretas, construir os problemas em uma 

situação problemática, e desenvolver as maneiras de resolvê-los". De certa forma, 

isso coincide, como já citado, com os conceitos de metacompetências ou 

capacidades (Koch, 1999 apud Ramos, 2001 a) e de competências-recurso 

(Zarifian, 2001 ). 
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Judith McCrackin e Anna Carroll (1998) discorrem sobre a construção de 

um modelo de competências, basicamente na linha trabalhada por Spencer & 

Spencer (1993): identificar-se-íam os papéis a serem desenvolvidos pelo 

trabalhador, e a seguir, seriam feitas entrevistas individuais com os empregados 

considerados de performance exemplar em cada um desses papéis. Todos os 

dados colhidos deveriam, então, ser analisados, codificados e sintetizados numa 

descrição de comportamento, de acordo com o tipo de modelo objetivado. 

McCrackin & Carroll colocam que deve ser objetivado um modelo robusto, 

priorizando as competências em categorias (ou clusters, citando Spencer & 

Spencer (1993)), com as descrições de cada categoria, de forma que o trabalho 

prático seja viabilizado. McCrackin & Carroll (1998) citam que um foco em 

treinamento e desenvolvimento é necessário, de forma a construir competências 

individuais, competências de grupo e competências organizacionais4o. O currículo 

dos treinamentos propostos para esse desenvolvimento deve vir ao encontro, 

segundo McCrackin & Carroll (1998), da estratégia de negócios e das 

competências. Ou seja, o currículo deve focar os gaps (lacunas) verificados na 

organização, e assim, tornar-se mais pautado na performance desejada. Esses 

treinamentos deverão ser muito mais trabalhados no dia-a-dia das atividades, no 

que McCrackin & Carroll (1998) chamam de atividades de desenvolvimento just-

in-time, por ser o mais eficaz para a absorção dos conhecimentos. 

McCrackin & Carroll (1998) propõem 4 passos para a construção de um 

modelo baseado em competências, com as etapas: 1. Alinhamento com o negócio 

da organização, 2. Planejamento do projeto de forma que se priorizem as opções 

40 Zarifian (1996), apud Brandão & Guimarães (2001) e Zarifian (2001), abordam a competência 
também do grupo de trabalho e não mais do indivíduo, posicionando o indivíduo no contexto do 
grupo e o grupo na organização como um todo. 
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das ferramentas de competência de forma a se adequarem às estratégias da 

organização, 3. A construção do modelo de competência propriamente dito, com 

as entrevistas individuais (Spencer & Spencer, 1993) e a validação das 

competências, 4. O gerenciamento da performance obtida de forma a se manter 

uma aprendizagem contínua, dentro do conceito das organizações que aprendem 

(Senge, 1990 apud McCrackin & Carroll, 1998). Nota-se que apesar de 

considerar a questão da competência de forma mais ampla do que a do posto de 

trabalho, essas autoras retomam a abordagem funcionalista, já comentada em 

Vargas (1998?) e lenaga (apud Brandão & Guimarães, 2001). Na prática, pelo 

que se percebe, não há como fugir dessa abordagem, pois o fim de todas as 

atividades reside na autossustentabilidade da organização, que passa pelo 

alcance de suas metas. 

2.6 Competências e comportamento 

A questão da determinação da "pessoa certa para o lugar certo" remete

nos a um conceito completamente condutivista, ou, de forma mais abrangente 

como já foi visto, funcionalista, de competência. O que se está procurando é uma 

alocação da "melhor peça" no "quebra-cabeça" estrutural da organização. 

Nesse contexto, têm bastante relevância os conhecimentos desenvolvidos 

por David C. McClelland 41 e pela McBer and Company (apud Spencer & Spencer, 

1993) e sumariados posteriormente por Spencer & Spencer (1993), baseado nos 

conceitos advindos do movimento de competências em psicologia. Spencer & 

41 McClelland, David C. op. cit., p. 40, nota 37. 
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Spencer (1993) traduzem o trabalho de McClelland e da Mc8er como o de busca 

de variáveis de competência que poderiam predizer a performance no trabalho 

(Spencer & Spencer, 1993). Esses autores afirmam que o movimento de 

competências no trabalho avançou de tal forma que os psicólogos conseguem a 

adequação da "pessoa certa no trabalho certo". Isso se dá através da análise do 

comportamento da pessoa no seu local de trabalho, ou no local de trabalho a que 

está pleiteando. Spencer & Spencer (1993:08, tradução nossa) defendem que "a 

abordagem da competência fornece um amplo método de recursos humanos para 

seleção, evolução na carreira, avaliação de performance e desenvolvimento nos 

anos desafiadores que se seguem". 

Spencer & Spencer (1993:9, tradução nossa) Definem competência como 

"uma característica básica de um indivíduo, que é efetivamente relacionado de 

forma causal a um critério-referência e / ou que tenha performance superior num 

trabalho ou em uma dada situação,,42. 

Spencer & Spencer (1993) citam cinco tipos de características de 

competência: Os motivos, que seriam o que leva um indivíduo a realizar ou não 

uma tarefa, e de que forma; os traços ou características pessoais, que seriam 

uma questão eminentemente intrínseca ao indivíduo, tal como um característica 

física ou psicológica; o auto-conceito, que seria a auto-imagem da pessoa, os 

seus valores ou atitudes internas; o conhecimento, que seria o domínio técnico de 

uma pessoa quanto a um determinado assunto; e por fim a habilidade, que seria a 

habilidade de uma pessoa realizar uma certa tarefa física ou intelectual. Spencer 

& Spencer (1993) mostram o modelo do iceberg, no qual as características de 

42 Efetivamente relacionado de forma causal significa que a competência causa ou prediz 
comportamento e performance. Critério-referência significa que a competência realmente prediz 
quem faz alguma coisa de forma bem feita ou não, mediante um critério específico ou padrão 
(nota do autor). 
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habilidade e de conhecimento estariam na sua parte visível e as características de 

auto-conceito, de traços e dos motivos estariam na parte não visível. Eles 

classificam essas competências em competências centrais e competências 

superficiais. 

AUTO-CONCEITO 
TRAÇOS 
MOTIVOS 

HABILIDADE 

AUTO-CONCEITO 

Superfície: Personalidade básica: 
Mais facilmente desenvolvida Mais difícil de desenvolver 

Figura 6 - Competências centrais e superficiais 

Fonte: Spencer & Spencer (1993:11) 

Spencer & Spencer (1993) também colocam as competências dentro de 

uma relação causal. Eles consideram as características pessoais como geradoras 

do comportamento, e este é determinante para a performance no trabalho. 



"INTENÇÃO" 

CARACTERíSTICAS 
PESSOAIS 

MOTIVOS 
TRAÇOS 
AUTO-CONCEITO 
CONHECIMENTO 
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"AÇÃO" "PRODUTO FINAL" 

PERFORMANCE 
COMPORTAMENTO ~ NO 

TRABALHO 

HABILIDADE 

Figura 7 - Modelo causal de competências 

Fonte: Spencer & Spencer (1993:13) 

Spencer & Spencer (1993) propõem em seu trabalho um dicionário de 

competências, que é fruto do trabalho original compilado pela McBer. Esse 

dicionário apresenta as competências de uma forma genérica. Ele mostra as 

diversas competências agrupadas no que ele chama de "clusters" , que são 

mostrados de forma resumida no quadro abaixo. 

Quadro 4 - Resumo do dicionário de competências 

CLUSTER COMPETÊNCIAS DIMENSÕES 

Realização e Ação: Orientação para realização - Intensidade e abrangência da 

Determinação 
(OPR): Preocupação de trabalhar ação. (A: -1 a 8) 

para a bem relação padrões de 
ação, direcionada para o 

em a 
- Tamanho do impacto. (B: 1 a 7) excelência. 

cumprimento de 
- Grau de inovação. (C: O a 4) atividades. 

Preocupação com a ordem - Complexidade da ação para 
(ORO): Preocupação na redução manter ou diminuir as 
das variações do processo. variações. (A: -1 a 7) 

Iniciativa (INI): Preferência por - Escala temporal da decisão de 
tomar ação, fazer mais do que é agir. (A: -1 a 9) 
requisitado ou esperado. 

- Nível de esforço pessoal 
necessário. (B: -1 a 6) 

Busca de informação (INF): - Intensidade do esforço na busca 
Curiosidade, desejo de saber mais de informações. (A: O a 7) 
sobre coisas, pessoas ou questões. 
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CLUSTER COMPETÊNCIAS DIMENSÕES 

Ajuda e trabalho: Entendimento interpessoal (EI): - Complexidade e profundidade 
do entendimento. (A: -1 a 5) Vontade de entender a outra 

Intenção de satisfazer as pessoa. É a habilidade de ouvir 
necessidades de outros com atenção e entender sinais não - Capacidade de ouvir e 

responder aos outros. (8: -1 
a 5) 

Impacto e Influência: 
Conhecido como 
"necessidade de poder". 

Gerencial: 

Expressa a intenção de 
se obter um efeito 
específico. Estas 
intenções específicas 
(desenvolver e liderar 

verbais emitidos pelo outro. 

Orientação para o cliente (OPC): - Foco na necessidade do cliente. 
Desejo de socorrer ou servir o (A: -3 a 9) 
outro. Significa concentrar esforços 
em descobrir e satisfazer - Esforço para servir ao outro. 
necessidades dos clientes. as (8: -1 a 5) 

Impacto e influência (11): Intenção 
de persuadir, convencer, 
impressionar outros para que suas 
necessidades sejam atendidas. 

- Quantidade e complexidade das 
ações tomadas para 
influenciar outros. (A: -1 a 8) 

- Tamanho do impacto 
alcançado. (8: 1 a 9) 

Conhecimento organizacional - Profundidade da compreensão 
(CO): Habilidade de entender o organizacional. (A: -1 a 6) 
poder das relações na sua e em 

t . - (cll'entes, - Tamanho da organização. 
ou ras organlzaçoes (8: 1 a 9) 
fornecedores, etc.). 

Construção de relacionamento 
(CR): Construir e manter 
amigavelmente contatos ou rede de 
contatos com pessoas que são ou 
poderão vir a ser úteis para que as 
metas do trabalho sejam atingidas. 

Desenvolver outros (DO): Versão 
especial da competência impacto e 
influência na qual a intenção é 
ensinar ou aprofundar o 
desenvolvimento de uma ou várias 
pessoas. 

- Intimidade dos relacionamentos 
construídos. (A: O a 8) 

- Extensão da rede de 
relacionamentos 
construídos. (8: 1 a 9) 

- Intensidade e abrangência da 
ação de desenvolver 
pessoas. (A: -1 a 9) 

- Quantidade e posição das 
pessoas desenvolvidas.(8: 1 
a 9) 

pessoas, melhorar a f-----------------t----------------] 
cooperação e o trabalho 
em equipe) são 

Assertividade (AS): Intenção - Intensidade da assertividade. 
individual de fazer com que os (A: -1 a 9) 

particularmente 
importantes 
gerentes. 

para 
outros cumpram os seus desejos. O 

os comportamento assertivo tem como - Quantidade e posição das 
tema "dizer aos outros o que fazer". pessoas atingidas. (8: 1 a 9) 

Trabalho em equipe (TE): - Intensidade da ação de 
Intenção genuína de trabalhar promover o trabalho em 
cooperativamente, ser parte de equipe. (A: -1 a 7) 

uma equipe. _ Tamanho da equipe. (8: 1 a 6) 

- Intensidade do esforço ou 
iniciativa na promoção do 
trabalho em equipe. (C: O a 
5) 
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COMPETÊNCIAS DIMENSÕES 

Liderança (LI): Assumir o papel de - Força do papel de líder. (A: -1 a 
líder de uma equipe ou grupo. 7) 
Implica no desejo de liderar outros. 

Pensamento analítico (PA): 
Entender uma situação quebrando
a em pequenas partes, ou 
rastreando suas implicações passo 
a passo, de forma causal. 

- Tamanho da equipe. (8: 1 a 6) 

- Intensidade do esforço ou 
iniciativa para atingir o papel 
de líder. (C: O a 5) 

- Complexidade da Análise. 
(A: O a 6) 

- Tamanho do problema 
analisado. (8: 1 a 5) 

problema, uma r--------------+------------
oportunidade ou uma 
nova tecnologia. 

Pensamento conceitual (PC): - Complexidade e originalidade 
dos conceitos utilizados. (A: 
O a 7) 

Entender uma situação juntando 
suas peças, enxergando o todo. 
Isto inclui identificar conexões entre 
as situações que não estão - Tamanho do problema 
obviamente relacionadas. analisado. (8: 1 a 5) 

Conhecimento técnico, 
profissional ou gerencial (CTE): 
Conhecimento sobre a função 
assim como motivação para fazer 
uso ou expandir este 
conhecimento. 

- Profundidade ou extensão do 
conhecimento. (A: 1 a 8) 

- Capacidade gerencial. (8:1 a 7) 

- Nível de aquisição de 
conhecimento. (C:-1 a 3) 

- Nível de distribuição de 
conhecimento. (D:-1 a 5) 

Eficiência Pessoal: Auto controle (AC): Habilidade de - Nível de autocontrole. (A: -1 a 6) 
Reflete algum aspecto de manter as emoções sob controle, 
maturidade individual em suportando bem as pressões do 
relação aos outros e ao ambiente. 
trabalho. 

Auto confiança (ACF): Crença na 
própria capacidade de cumprir uma 
tarefa, por mais desafiadora que ela 
possa ser. 

- Nível de autoconfiança. (A: -1 a 
6) 

- Capacidade de lidar com falhas. 
(8: -2 a 3) 

Flexibilidade (FLX): Habilidade de - Capacidade de aceitar 
se adaptar e trabalhar com mudanças. (A: -1 a 6) 
eficiência em situações variadas. 

Comprometimento 
organizacional (COR): Habilidade 
de alinhar o próprio comportamento 
com as necessidades, prioridades e 
metas organizacionais. 

- Velocidade de aceitação de 
mudanças. (8: 1 a 5) 

- Intensidade do 
comprometimento. (A: -1 a 6) 

Fonte: Gomes (2001 :26) 
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Spencer & Spencer (1993), explicam que o dicionário contém 20 

competências genéricas, as mais encontradas para diferenciar desempenho 

superior de desempenho médio, em 286 modelos de competência. De acordo 

com esses autores, essas competências estão presentes em uma faixa que varia 

entre 80 a 98% das funções estudadas por eles. 

Em todo o seu trabalho, Spencer & Spencer (1993) interrelacionam as 

competências entre si, mostrando que há sempre um vinculo de uma 

competência com outra citada. Portanto, não existe uma competência "solta", sem 

qualquer ligação com nenhuma outra. 

Spencer & Spencer (1993) mostram que as competências podem variar 

nas chamadas dimensões, dentro de uma escala, a que se denominou Just

Noticeable-Difference (JND). Ou seja, um determinado comportamento pode 

variar tipicamente em: intensidade da ação tomada ou mesmo da intenção de se 

tomar uma ação para realizar uma tarefa; abrangência ou tamanho do impacto, ou 

seja, quantas pessoas ou qual a dimensão do projeto afetado pela ação; a 

complexidade do comportamento, que indica quantos pontos estão sendo 

considerados na tomada da ação; e o tamanho do esforço, que diz o quanto de 

esforço extraordinário está sendo feito para realização da tarefa. Dessa forma, 

poder-se-ia determinar como deveria ser um perfil, baseado nessas escalas, para 

uma determinada função ou posto de trabalho, e dai, qual seria a pessoa "correta" 

a ocupar essa posição. O quadro 4 acima, também faz menção a essas 

dimensões, chamando-as de A, B, C, etc., bem como as escalas de pontos feitas 

por Spencer & Spencer (1993) para cada uma dessas dimensões. 

Spencer & Spencer (1993) mostram uma série de métodos de avaliação 

das competências citados nesse dicionário, que são utilizados inclusive para 
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seleção e contratação de pessoas em uma determinada organização. A seguir, 

mostra-se um quadro onde foram agrupados tais métodos. 

Quadro 5 - Métodos de determinação das competências do indivíduo 

MÉTODO 

BEl - Behavíoral Event 
Intervíew 

Testes 

Centros de avaliação 

DESCRiÇÃO 

Técnica desenvolvida por McClelland, onde as pessoas 
entrevistadas são estimuladas a contar, da forma mais detalhada 
possível, as situações mais críticas que elas vivenciaram em seus 
trabalhos. Normalmente são solicitados três casos de sucesso e 
três casos de falhas no trabalho. O entrevistador age como um 
investigador, questionando sobre o que levou à situação descrita? 
Quem estava envolvido? O que o entrevistado pensou na situação? 
O que ele sentiu? Como ele lidou com a situação? O que 
aconteceu? O que veio depois do ocorrido? As BEl combinam o 
chamado "método do incidente crítico", de Flanagan, com as TATs 
(Teste de apercepção temática). A maior diferença entre o método 
de Flanagan com as BEl seria que o primeiro está interessado em 
descrever tarefas de um trabalho e a segunda, em descobrir as 
características pessoais. 

Podem ser: 

- Operantes: quando estimulam a pessoa que está sendo testada a 
gerar um comportamento. Por exemplo: os TATs, já citados: as 
PSE (Picture Story Exercises), que é uma forma escrita dos TATs, 
onde alguma figura é mostrada e solicita-se que se disserte sobre 
ela, contando-se uma estória; os teste de velocidade de 
aprendizagem; as análises de argumentos; os testes de aptidão 
para programador; os testes que utilizam planejamento e 
sequenciamento de atividades; as WAIS (Weschler Adult 
Intellígence Surveys) , que é um teste clássico de inteligência; os 
Rorschach, onde se mostram borrões de pintura e se pergunta o 
que se vê e porque. 

- Respondentes: quando se oferece ao entrevistado uma lista de 
respostas possíveis a uma dada pergunta. Por exemplo: a 
avaliação Watson-Glaser de pensamento crítico, que é um teste de 
leitura e compreensão; o questionário de estilos de Seligman, onde, 
de acordo com as respostas, pode-se medir as dimensões das 
competências; os testes vocacionais; os testes de conhecimento; 
os casos programados, onde se coloca uma dada situação e se 
oferecem dois tipos de comportamento que viriam em seguida, 
para escolha do respondente; os testes de personalidade; os testes 
de raciocínio social; as pesquisas de clima organizacional; os 
testes de sensibilidade não verbal (PONS), quando tapes são 
escutados, e neles, as palavras não podem ser entendidas, mas as 
emoções envolvidas são percebidas; os testes de percepção de 
deixas (ou dicas) não verbais, onde são mostradas figuras de 
pessoas e deve-se analisar qual a relação entre elas; 

Fornecem exercícios de simulação, onde a pessoa testada é 
estimulada a gerar um comportamento, normalmente numa 
situação com outras pessoas. São espécies de exercícios em 
laboratórios. 
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DESCRiÇÃO 

As vivências passadas da pessoa testada são analisadas, de forma 
a se prever um possível comportamento em situações futuras. 

É a avaliação das pessoas feita por outras, como por exemplo, por 
gerentes, subordinados, clientes, avaliações "360 graus". Alguns 
métodos mais comuns incluem: os questionários de avaliação de 
competências; as cartas de competências, onde a uma pessoa é 
mostrada uma série de cartões indicando cada um deles um índice 
de competência, e ela escolhe o cartão que mais representa a 
pessoa avaliada e a que menos representa; a pesquisa de cliente, 
onde estes avaliam o fornecedor; o SYMLOG (observação 
sistemática e multi-nível de grupos), onde as competências de 
realização, afiliação e poder (impacto e influência) podem ser 
colocados numa escala, através de um questionário aplicado a 
subordinados ou a pessoas localizadas num patamar mais baixo da 
escala hierárquica; a pesquisa sobre o estilo gerencial, onde o 
estilo do gerente é medido pelos seus subordinados, classificando
o em coercitivo, autoritário, afiliativo, democrático ou treinador; a 
pesquisa do clima organizacional impressa pelo gerente, que é 
aplicada aos subordinados desse gerente. 

Fonte: Spencer & Spencer (1993: 242-254) 

2.7 Competência: mundo em descoberta 

2.7.1 Competências e Lógica Competência 

Como já foi amplamente discutido, a organização do trabalho vive um 

processo de mudança e entender o conceito de competência implica entender 

essas mudanças. É uma análise que requer avaliação dentro de um contexto 

histórico de longo prazo, e não somente aspectos conjunturais. 

Segundo Zarifian (2001), as mutações atuais na organização do trabalho 

podem ser resumidas em torno de três conceitos: evento, comunicação e serviço. 

Uma primeira maneira de definir o evento seria como algo "que ocorre de 

maneira parcialmente imprevista, inesperada, vindo perturbar o desenrolar normal 

do sistema de produção, superando a capacidade da máquina de assegurar sua 
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auto-regulagem[ ... ] Em resumo, tudo o que chamamos de acaso" (Zarifian, 

2001 :41 ). Uma segunda maneira, seria entender o evento como "novos 

problemas colocados pelo ambiente, que mobilizam as atividades de inovação" 

(Zarifian, 2001 :42). 

De acordo com Zarifian (2001), trabalhar seria, então, saber lidar antes, 

durante e depois do evento. Seria estar preparado para as mudanças do 

ambiente, seria trabalhar as mudanças no momento em que ocorrem e seria tratar 

as consequências do trabalho ou das ações tomadas após o fato ocorrido, 

tomando consciência da situação e de suas causas. 

Para enfrentar o evento existe uma parcela de iniciativa do indivíduo, que 

deve ser mobilizada na ocorrência da situação. Quando os eventos são mais 

complexos, o saber de um único indivíduo passa a ser insuficiente para lidar com 

a situação. Dessa forma, o trabalho passa a ser naturalmente, coletivo. Assim, as 

competências profissionais não mais podem estar enclausuradas em definições 

prévias de tarefas num posto de trabalho. Os eventos também provocam 

perturbação e agitação. Assim, o trabalho não pode mais ser entendido como 

uma sequência de atividades rotinizadas. O conceito de evento também muda a 

maneira de encarar as aprendizagens profissionais e de se avaliar as 

experiências de um indivíduo, conforme explica Zarifian (2001). 

O segundo ponto da mudança na organização do trabalho é a 

comunicação. Comunicar-se, segundo Zarifian (2001 :45) seria "principalmente, 

construir um entendimento recíproco e bases de compromisso que serão a 

garantia do sucesso das ações desenvolvidas em conjunto". Comunicar-se, seria 

então: entender os problemas e as obrigações dos outros e entender a 

interdependência, a complementaridade e a solidariedade das ações; conseguir 
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entender a si mesmo e avaliar os efeitos de suas ações sobre os outros; chegar a 

um acordo referente às implicações e aos objetivos das ações assumidas em 

conjunto; e compartilhar normas mínimas de justiça, que permitam acesso 

igualitário a benefícios. De acordo com Zarifian (2001), quando essas condições 

são reunidas, registram-se progressos econômicos e sociais consideráveis. 

(Zarifian, 2001 :47), marca bem a importância da comunicação nessa época que 

vivemos, afirmando que "a penetração dos atos de trabalho pelas práticas de 

comunicação desestabiliza as ocupações profissionais tal como elas existiam". 

Quanto ao terceiro ponto, poder-se-ia dizer que "trabalhar é gerar um 

serviço, ou seja, é uma modificação no estado ou nas condições de atividade de 

outro humano, ou de uma instituição" (Zarifian, 2001 :48). O serviço é, 

simultaneamente, o que é proporcionado a um cliente-usuário, aquilo que 

transforma a vida do usuário e o que justifica a sobrevivência de uma 

organização, e consequentemente, o emprego de todos que ali estão, explica 

Zarifian (2001). 

Onde o taylorismo isolava e dividia, a comunicação em torno dos eventos 

e serviços leva ao compartilhamento. Assim, conforme Zarifian (2001), reunindo

se as mutações profundas do trabalho que os conceitos de evento, comunicação 

e serviço trazem à tona, vê-se esboçar o entendimento do que pode ser chamado 

competência. A competência representa o pleno reconhecimento do valor da 

qualificação. 

Dessa forma, trabalhar se torna: a aplicação concreta de uma 

competência individual; a inserção em processos de socialização, permitindo 

inclusões sociais e profissionais; a colocação em colaboração conjunta das 
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competências individuais, numa atitude cooperativa, não mais regida por uma 

unicidade teatral imposta pelo industrialismo. 

Segundo Zarifian (2001 :68) "A competência é 'o tomar iniciativa' e 'o 

assumir responsabilidade' do indivíduo diante de situações profissionais com as 

quais se depara." 

Segundo Hirata (in Zarifian, 2001 :14) "Três aspectos alimentam a 

definição multidimensional de competência de Zarifian: a tomada de iniciativa e de 

responsabilidade do indivíduo; a inteligência prática das situações, que se apóia 

sobre conhecimentos adquiridos e os transforma; a faculdade de mobilização de 

redes de atores das mesmas situações, co-responsabilidade e partilha do que 

está em jogo em cada situação". 

A partir desse ponto, saímos da definição de lógica competência e 

passamos a uma caracterização mais concreta a respeito de competências. 

Zarifian (2001) traz uma concepção do que seja competência técnica, vinculando

a a desempenhos produtivos da organização. Ele caracteriza uma visão "alta" do 

que chama de desempenho, quando o assalariado consegue dar sentido aos 

parâmetros de desempenho que deve seguir, pois conhece e avalia o contexto 

econômico. Ele classifica como visão baixa de desempenho quando o assalariado 

ignora os dados do contexto e da estratégia da empresa, devendo acatar 

mecanicamente aos parâmetros técnicos. Zarifian coloca que nesse contexto de 

alto desempenho, o assalariado pode desenvolver não uma competência na 

organização, mas uma competência sobre a organização, ou seja, ele se torna 

um ator explícito da evolução dessa organização. Zarifian (2001:141) cita o 

conceito de competência de serviço como sendo "sobretudo, uma abertura e uma 

transformação das ocupações já existentes". Ele coloca que não se trata de 
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solicitar ao profissional que seja outra coisa que não o que já é, mas de solicitá-lo 

que seja de outro modo. Esse outro modo deve ser analisado conforme cada 

categoria de ocupação, porém, basicamente com a consciência clara pelo 

profissional, da utilidade daquilo que ele faz para o cliente-usuário. 

Na lógica competência, o trabalho repetitivo, prescrito, é substituído por 

um trabalho de arbitragem, onde é preciso diagnosticar, prevenir, antecipar, 

decidir e interferir em relação a uma dada situação concreta de trabalho. Deluiz 

(1996: 16) cita que "a natureza desse tipo de trabalho reveste-se na 

imprevisibilidade das situações, nas quais o trabalhador ou o coletivo de 

trabalhadores tem de fazer escolhas e opções todo o tempo, ampliando-se as 

operações mentais e cognitivas envolvidas nas atividades, mas, ao mesmo 

tempo, seus 'custos subjetivos"'. 

"A competência é a capacidade de resolver um problema em uma 

situação dada. A competência baseia-se nos resultados "(Deluiz, 1996:18). 

Também dentro desse conceito, pode-se entender competência tal como 

defendido por Rogério Valle (2002)43, como sendo a ponte que é feita entre as 

qualificações e habilidades e o desempenho na função. Valle (2002)44 concorda, 

de certa forma, com o que Ramos (2001b) coloca, quando ela fala de "saberes 

prévios, saberes formalizados, e a dinâmica interação entre eles". Essa 

concordância também é coincidente com o que Boyatzis (apud Deluiz, 2001) cita 

em relação às características de fundo de um indivíduo, que guardam uma 

relação causal com o desempenho efetivo ou superior no post04546. 

43 Valle (2002) em notas de aulas. 
44 lbid. 

45 Sandberg (2000) diz que a forma de conceber o trabalho permite formar e organizar o 
conhecimento e as habilidades para o desempenho no trabalho. Essa concepção define que 
competência ele ou ela deve usar para um melhor desempenho no trabalho. Assim, a própria 
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Entende-se a palavra habilidade como significado mais amplo do que 

capacitação, pois envolve as questões do saber, do saber fazer, e do saber ser, 

este último, também chamado de competências sociais por Zarifian (1999). Essas 

competências sociais seriam, em geral, as capacidades desenvolvidas nos 

campos da autonomia, da tomada de responsabilidades e da comunicação social, 

conforme Zarifian (1999). Zarifian (2001) chama a atenção para esse conceito, 

classificando-o como a análise dos comportamentos e atitudes no mundo real. 

Seria a análise do modelo de conduta e não do ser. Esse conceito de 

competência social, que leva em consideração os comportamentos manifestos da 

autonomia, da tomada de responsabilidade e da comunicação é aquele que se 

relaciona com a lógica competência. 

Tratando das competências individuais, elas se relacionam, segundo 

Zarifian (2001 :166), ao modelo da competência da seguinte forma: "o modelo da 

competência é um organizador e um fator de estabilização social de reflexão que 

os próprios indivíduos podem desenvolver sobre seu trabalho e sobre sua própria 

competência. Logo, é um cenário que favorece a plasticidade e a fluidez das 

competências [ .. .]". 

Zarifian (1999:35) mostra ainda que os significados de competência e 

competências são bem diferentes: "A competência no singular, que expressa essa 

mudança essencial nas organizações e nas relações sociais. As competências no 

plural referem-se às modificações nos conteúdos profissionais". Zarifian (1999:35) 

ainda entende competência como o "tomar iniciativa e responsabilizar-se com o 

concepção do trabalho é o priorizador de competências, e conseqüentemente, da qualidade do 
resultado. 
46 Observe bem que o próprio indivíduo, utilizando-se dos seus conceitos no mundo da vida, traz o 
seu resultado local. Ele "pensa globalmente" e acaba, de forma natural, "agindo localmente". 
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êxito, tanto ao nível de indivíduo, como de um grupo, ante uma situação 

profissional" . 

Nesse sentido, será entendido neste trabalho, apesar do alerta de 

Deluiz47
, competências como sinônimo de habilidades, e como competência, a 

ponte, o elo, ou o link de ligação entre as competências e o desempenho, o que 

se relaciona muito mais esta "nova lógica" . 

Entendendo-se ainda a competência como uma função do evento, ela se 

refere a um contexto ou uma situação. Assim, a competência não é a mesma para 

todas as situações. E mais, pode se desenvolver, uma vez que o tempo pode 

levar ao desenvolvimento das competências, de maneira explícita ou tácita. 

Quanto maior o tempo, maior a probabilidade de um indivíduo estar sujeito a 

diferentes eventos e tipos de comunicação e serviços. Isso é experiência. Assim, 

ele pode incrementar o saber e o saber fazer e pode modificar o saber ser. E daí, 

levar ao desenvolvimento da competência. 

2.7.2 Competência e subjetividade 

Valle(2003) explica que quando se fala em lógica competência, de 

imediato remete-se a questões de microdecisões cotidianas, que os diversos 

sujeitos de qualquer tipo de processo devem tomar, justamente em função do que 

Zarifian (2001) chama de evento. Esse tipo de sujeito, capaz de compreender e 

participar de um ambiente onde as decisões são mais complexas e as interações 

sociais, mais numerosas, é o típico sujeito da quarta fase de racionalização, já 

citada anteriormente. Esta quarta fase de racionalização, que se confunde com o 

47 Oeluiz (2001:18) alerta para a confusão conceitual que se faz entre competências e habilidades. 
Ela comenta que, "se, por definição, as competências são operações mentais que articulam e 
mobilizam os conhecimentos, as habilidades e os valores, as habilidades seriam, então, elementos 
constitutivos das competências". 
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que Zarifian (2001) chama de lógica competência, resgata de uma vez por todas a 

questão da subjetividade, que nasceu "na manhã seguinte a Taylor. E ainda não 

se completou" (Valle, 2003:32). Logo na escola de relações humanas, o 

paradigma do objetivismo foi pouco a pouco cedendo terreno para a 

intersubjetividade. A figura a seguir mostra essa transformação. 

Taylorismo 

I Quarta geraçao 
Escola de RelaçOes Humanas 

/ 

/ 
~ 

/ " I ~ Modelo japonês 

/ 

inicio do século entre-guerras pós-guerra atualmente 

Figura 8 - Brusco decréscimo e tenta retomada. ao longo do século XX, do reconhecimento, 
pelos modelos gerenciais, da subjetividade do trabalhador 

Fonte: Valle el a!. (2003:32) 

A necessidade do trabalhador lidar com questões subjetivas, dentro do 

momento atual em que uma série de organizações vivem, a chamada quarta fase 

de racionalização do trabalho, se dá em função deste trabalhador se defrontar 

com um grande número de interações especificas e não correlacionadas. Nessas 

situações, conforme coloca Valle (2003), a consciência moderna e a 

burocratização48 clássicas não são mais suficientes. Os riscos e a interconexão 

46 Entenda-se aqui burocratização tal qual Weber pregava, ou seja, quando a consciência 
moderna acaba penetrando nas organizações. Ao fazer isso, ela formaliza as relações pessoais , 
eliminando tudo que for informal: arbitrariedades, jeitinhos, etc. Entenda-se modernidade, também 
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de efeitos precisam ser monitorados, e as ações, corrigidas, através de 

microdecisões em tempo real. Valle (2003:35) coloca que nesse contexto "as 

rotinas não desaparecem, mas precisam ser complementadas com qualificações 

mais amplas, pois a competência passa a ser a capacidade tanto de seguir 

rotinas, quanto de tomar microdecisões correspondentes à parte não estruturada 

do processo[ ... ] inúmeras rotinas predefinidas, que passam a valer como 

referências e não como imperativos". 

Assim, de acordo com Valle (2003:108) "a modernidade contemporânea 

vem se orientando cada vez mais por um novo paradigma, cujo eixo está no 

entendimento entre os sujeitos e não mais na consciência de cada sujeito, como 

na modernidade clássica". Daí a palavra intersubjetividade, ou seja, a tendência 

histórica nos revela que pouco a pouco o sujeito isolado diante do seu objeto, vem 

sendo substituído por homens comunicando-se entre si, sobre algo que está nos 

mundos físico, subjetivo ou social, de acordo com Valle (2003). 

Ulrich Beck, em Giddens, Beck & Lash (1997:12), a respeito dessa nova 

modernidade, nos brinda com o conceito de modernidade reflexiva como sendo "a 

possibilidade de uma (auto)destruição [sic] criativa para toda uma era: aquela da 

sociedade industrial. O sujeito dessa destruição criativa não é a revolução, não é 

a crise, mas a vitória da modernização ocidental". Ou seja, a sociedade moderna, 

em virtude de seu inerente dinamismo, está acabando com suas formações de 

classes, camadas sociais, ocupação, papéis dos sexos, família nuclear, 

agricultura, setores empresariais. Trata-se de uma mudança silenciosa, segundo 

Giddens, Beck & Lash (1997). 

de acordo com Weber, como a consciência moderna, ou seja, a tendência a criticar e substituir as 
tradições. É passar a ter uma conduta metódica da vida. É calcular os melhores meios de produzir, 
de habitar, de se relacionar com os outros. (Valle, 2003) 
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Nesse contexto, Giddens, Beck & Lash (1997:17) levantam o conceito de 

sociedade de risco, como sendo "um estágio da modernidade em que começam a 

tomar corpo as ameaças produzidas até então no caminho da sociedade 

industrial". Entende-se que é justamente isso que nos leva a uma necessidade da 

tomada de microdecisões, e daí, a verdadeira razão do atual interesse pela 

competência, quando as situações de anormalidade, caracterizada pela noção do 

evento, segundo o conceito de Zarifian (2001), são os momentos propícios para 

que se desvende a real competência do trabalhador. Assim, segundo Valle 

(2003: 112), "o fundamento básico da competência está na capacidade de 

interpretar sinais e signos conforme os contextos de ação". 

Inovação e risco estão intimamente ligados. O inovador, segundo Davel & 

Vergara (2001 :69), "transformado por sua transgressão reiterada, as modalidades 

de gestão, aceita riscos, aqueles relativos às sanções ditadas pela ordem 

estabelecida". E, segundo Dosi (1988), uma série de estudos de casos já 

ressaltou a importância das inovações tecnológicas para a competitividade 

industrial. "A inovação tecnológica é ingrediente fundamental no processo de 

crescimento e de transformação da economia" (Dosi, 1988:221, tradução nossa). 

Tal qual o próprio elemento humano é incerto, "o que é procurado não pode ser 

conhecido com precisão antes das atividades de busca e experimentação 

propriamente ditas" (Dosi, 1988:222, tradução nossa). A isso, esse autor chama 

de "características de incerteza das atividades de inovação" (Dosi, 1988:222, 

tradução nossa). 

Dessa forma, intersubjetividade, risco e inovação, e portanto, 

competitividade, estão completamente ligados nessa nova fase de racionalização 

do trabalho, tempo em que vivemos. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Para a classificação da pesquisa desenvolvida nesse trabalho, utilizou-se 

a taxonomia proposta por Vergara (1990), que a classifica segundo aos fins e aos 

meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa é explicativa, pois relaciona o fator da 

confiabilidade dos equipamentos de produção a uma determinada tomada de 

decisão, no caso, a terceirização da manutenção. É também metodológica, na 

medida em que se estabelece relação entre um índice de confiabilidade dos 

equipamentos de produção à competência da mão-de-obra executante. Ela é 

aplicada, pois se propõe a ser subsídio de ações concretas nos momentos de 

terceirização. 

Quanto aos meios, utilizou-se a pesquisa de campo, através de 

determinação das competências da mão-de-obra executante. Num primeiro 

momento, com as equipes próprias CST, e a seguir, num ambiente de 

manutenção terceirizada. Foram feitas medições das variáveis da pesquisa, bem 

como entrevistas com os participantes do processo manutenção. A pesquisa foi 

documental, pois foram verificados documentos de manutenção de controle de 

processo do lingotamento contínuo da CST para determinação do seu 

desempenho. Foi bibliográfica, na medida em que foram estudados livros e 

artigos diversos pertinentes aos assuntos abordados e ao referencial teórico. 

Além disso, foi também participante, uma vez que o pesquisador é sujeito do 

processo estudado. 
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3.2 Universo, População e Amostra 

o universo da pesquisa foi a CST, devido ao fator do autor pertencer aos 

quadros de funcionários daquela empresa. Ela é lider mundial no mercado de 

placas de aço, responsável por 20% do volume global comercializado. Em 2002, 

as vendas totalizaram 4,65 milhões de toneladas, tendo sido 99,7% exportados. 

Desde o inicio de sua operação, em 1983, acumula mais de 62 milhões de 

toneladas comercializadas, sendo 91 % destinados ao exterior49
. 

Tem uma carteira de clientes com cerca de 60 companhias, 

representando 18 paisesso. Ela possui um Sistema de Garantia da Qualidade , 

com certificado ISO 9001, versão 2000 e um Sistema de Gestão Ambiental, com 

certificado ISO 14001 ". 

49 Companhia Siderúrgica de Tubar30. Vendas. Disponfvel em:<htlp:IIW'IrVW .cst.com.br.>. Acesso 
em: 18 fev. 2002. 
50 Ibid. 
51 Companhia Siderúrgica de Tubar30. Empresa. Disponível em:<htlp:llwww.cst.com .br.>. Acesso 
em: 18 fev. 2002. 
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2001: .,7 MI d. ""caI 
2002 <, "Trlml: 1.1 r,tt do P.Iac .. 

Figura 9 - A distribuição de vendas da CST no mundo 

Fonte: <http://w.vw.cst.com.br/mercado/mercado_frame.html> 

A CST é uma das maiores empresas do Brasil, tendo faturamento anual 

da ordem de US$ 881 milhões. Desde a implantação da primeira máquina de 

lingotamento continuo de placas, em 1995, o seu mix de produção vem sendo 

enobrecido, aumentando a participação dos aços de maior valor agregado, o que 

lhe permite obter um preço médio superior ao do mercado. Por conta dessa 

posição a CST encerrou o ano de 2002 com preço de US$ 230 por tonelada de 

placa, de acordo com CST (2003). 

Em 2002 a CST entrou em operação com um laminador de tiras a quente 

- L Ta, diversificando a sua linha de produção. As vendas de bobinas a quente 

em 2002 concentraram-se em lotes experimentais, totalizando 82 mil toneladas. A 

produção nos quatro primeiros meses de operação do L Ta, de setembro a 

dezembro, foi comercializada junto a 16 consumidores do mercado interno, com 

excelente grau de aceitação (CST, 2003). 
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Em 2002, a receita operacional da CST foi da ordem R$ 2,8 bilhões, com 

crescimento de 44% em relação a 2001 , A geração operacional de caixa, 

tecnicamente denominada EBITDA52 , totalizou cerca de 1,1 bilhão, 89% superior 

ao do ano anterior, e o lucro líquido foi de R$ 137 milhões (CST, 2003b), 

Teve produção recorde de 4,865 milhões de toneladas de aço líquido em 

2002, Em 2001 foi o 1° produtor brasileiro de aço bruto, representando 18% da 

produção nacional. Também em 2001, foi a 6' maior exportadora do Brasil, com 

vendas de US$ 884 milhões e a 4" maior geradora de saldo líquido de divisas 

para o pais, com US$ 659 milhões5J . 

Segundo CST (2003), a CST apresenta indicadores entre os melhores do 

mundo nas áreas de meio ambiente e segurança no trabalho. Ela é auto-

suficiente em energia elétrica, possuindo geração própria a partir do 

aproveitamento de gases do processo produtivo, através de três centrais 

termelétricas, que geram até 225 MW de energia elétrica. Entretanto, com a 

entrada em operação do L Ta, em setembro de 2002, houve um temporário 

desbalanceamento do consumo interno. Para eliminar essa situação, preservando 

sua auto-suficiência , a CST estará inaugurando uma quarta central termoelétrica 

no inicio de 2004, com potência de 70 MW, o que levará sua capacidade de 

geração total para até 300 MW. Com essa nova termelétrica em atividade, a CST 

voltará a ter excedente de geração, que podenj ser comercializado, gerando uma 

receita adicional. 

52 É um indicador econômico de uma empresa, e não é exigido pela legislação. Trata-se de um 
conceito gerencial utilizado pela economia americana, que passou a ser usado em outros lugares. 
O nome vem do inglês: earnings befere interests, taxes, depreciation and amortization, que 
significa ganhos antes das taxas, impostos, depreciação e amortização (Explicação verbal dada 
~ela economista Raquel Pittella Cançado, CST). 

Companhia Siderúrgica de Tubarao. Empresa. Disponivel em:<hllp://www.csLcom .br.>. Acesso 
em: 18 fev. 2002. 
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A Usina da CST tem um complexo portuário em associação com outras 

duas siderúrgicas, localizado no litoral do Estado do Espirito Santo. Esse porto 

conta com um terminal para importação de carvão, com capacidade para 8 

milhões de toneladas por ano e com um terminal para exportação de produtos 

siderúrgicos, com capacidade para 5,8 milhões de toneladas por ano. Além disso, 

a empresa é servida pela estrada de Ferro Vitória-Minas e Ferrovia Centro-

Atlântica" e Rodovias BR-101 e BR-26255 
. 

Fluxo Produtivo da CST 

. (ES) 

Figura 10 - Localização da CST e do seu complexo portuário 

Fonte: <http://www.cst.com.br> 

A CST é uma usina siderúrgica integrada. Sendo assim, recebe 

diretamente o minério de ferro e o carrega nos seus dois altos fornos. na condição 

54 Antiga Rede Ferroviária Federal. 
55 Companhia Siderúrgica de Tubarão. Localização. Disponfvel em:<hllp:llwww.cst.com.br.>. 
Acesso em: 18 fev . 2002. 
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de minério bitolado, ou seja, em pedras, ou na condição de sinter, ou seja, após 

sofrer aglutinações na sua unidade de sinterização, ou ainda, na condição de 

pelotas, oriundas das pelotizações do seu fornecedor, Companhia Vale do Rio 

Doce56
. Do outro lado do fluxo de entrada de materiais, ela recebe o carvão 

mineral, vindo de diversos países do mundo através de navios. Esse carvão é 

transformado em coque, após sofrer um processo que pode ser entendido como 

um "cozimento indireto" e daí, é carregado nos altos fornos. 

o produto dos altos fornos, chamado de ferro-gusa, é transportado 

através de carros torpedo até a aciaria, passando antes por uma unidade 

responsável pelo tratamento de enxofre existente nesse produto, a dessulfuração. 

o aço líquido oriundo da aciaria é tratado de forma mais refinada em uma das 

duas unidades de refino secundário, o IRUT ou o RH-OB. Após esse tratamento, 

o aço líquido, já dentro de todas as especificações químicas do cliente, é 

carregado em uma das máquinas de lingotamento contínuo, onde se solidifica na 

forma de placas de dimensões determinadas pelo cliente. Parte da produção da 

CST são as próprias placas de aço, que sofrem uma inspeção final, e na maioria 

das vezes, uma preparação antes de sua venda. Outra parte da produção de 

placas é desviada para o laminador de tiras a quente, onde são produzidas as 

bobinas, que após serem tratadas ou redivididas nas linhas de acabamento ou de 

tesouras, são vendidas aos clientes57
. Todo esse fluxo é mostrado na figura que 

se segue. 

56 A CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, é atualmente um dos acionistas da CST. Possui 7 
unidades de pelotização localizadas também na ponta de tubarão, próximo à CST. 
57 Explicação do autor. 
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Figura 11 • Fluxo produtivo da CST 

Fonte: <hUp:llwww.cst.com.br/producao/producao_frame.hlml> 
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Os produtos da CST, mesmo as bobinas de tiras a quente, são 

considerados semi-acabados, uma vez que sofrem posterior laminação ou 

acabamento, na forma de produtos planos, nos cl ientes. As aplicações do aço 

CST são diversas, tais como: na indústria automobilística, na de eletrodomésticos, 

na indústria naval, na fabricação de tubos, gasodutos e oleodutos, na construção 

civil e na fabricação de estruturas metálicas58 , 

As figuras abaixo mostram os produtos da CST: 

Figura 12 - Placas de Aço produzidas no 
Lingotamento Contínuo 

Fonte: 
<http://www.cst.com.br/mercado/mercado _ 

frame.html> 

Figura 13- Bobinas de Aço produzidas no 
LTQ 

Fonte: 
<http://www.cst.com.br/mercado/mercado _ 

frame.html> 

A CST é uma Sociedade Anônima, cuja composição acionaria esta 

mostrada no quadro abaixo. 

56 Companhia Siderúrgica de Tubarão. Mercado. Disponível em:<http://www.csl.com.br.>. Acesso 
em: 18 fev. 2002. 



POSIÇÃO EM 31/10/2003 (oto) 

Acionista 

Acionistas Japoneses 

Aços Planos do Sul(* ) 

APSL Arcelor Participações S.A. 

APSL ONPN Participações S.A. 

California Steel 

Ciest / Funssest 

CVRD 

Outros 

NO estimado de acionistas; 2063 
('*") Através da Acesita I Arcelor . 
ASPL - Aços Planos do Sul 

Ordinárias 

20,5 1 

29,64 

6,02 

8,54 

4 

5,48 

20,5 1 

5,3 

Prefe renciais 

° 
° 

23, 38 

11, 28 

° 
1,09 

24 ,32 

39,93 

Empresas controladas: CST Overseas Ltd a e CST Comércio Exterior SI A. 
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Total 

7,91 

11 ,43 

16,69 

10,22 

1,54 

2,78 

22,85 

26,58 

Figura 14 - Composição acionária da CST 

Fonte: <hltp:Jlwv.w.cst.com.br> 

Área da Pesquisa 

o lingotamento continuo foi a área especifica da CST onde foi realizada a 

pesquisa . O lingotamento contínuo é um processo de resfriamento controlado 

do aço liquido, que é vazado em molde e se solidifica em forma e dimensões 

previamente definidas, totalmente automatizado'"' A área fabril do lingotamento 

contínuo está mostrada na figura a seguir. A outra figura mostra um desenho 

esquemático do processo. 

59 CST _ Departamento de produçao de aço (IDA), 2002. 
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Figura 15 - Fotografia do lingotamento continuo 

Fonte: CST - Departamento de produção de aço (IDA), 2002 

Figura 16 - Desenho esquemático do processo de lingotamento continuo 

Fonte: CST - Departamento de produção de aço (IDA), 2002 

A panela com aço tratado proveniente das estações de refi nos 

secundários da aciaria chega até o lingotamento continuo para a produção de aço 

através de pontes rolantes. que transportam essas panelas até as torres de 
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lingotamento, da máquina 01 ou da máquina 026°. A torre giratória é responsável 

pelo abastecimento do distribuidor, que é um repositório intermediário entre a 

panela e os moldes de lingotamento. Os distribuidores, além da função de 

distribuir o aço líquido entre os dois veios de Iingotament061
, como o próprio nome 

já diz, serve também de pulmão de aço para os momentos em que há a troca de 

panelas, assim que o aço se esgota da panela vazia. O aço, portanto, é vazado 

da panela para os moldes dos veios, passando pelo distribuidor. Cada molde é 

composto de placas de cobre por onde circula grande quantidade de água. Assim 

que o aço líquido toca a superfície do molde, vai criando uma pele de sustentação 

do restante do aço líquido, que está no centro do molde. A velocidade de 

extração do aço de dentro do molde é controlada, tal que, ao sair desse molde, a 

pele já está mais espessa, e suporta por si só, o aço que se encontra no interior. 

Ao longo da máquina de lingotamento contínuo, essa pele vai sofrendo o 

processo de solidificação através de grande volume de água de refrigeração, de 

forma tal que a sua espessura aumenta a cada ponto da extração da placa que 

está sendo produzida. Em determinado trecho da máquina, já não há mais aço 

líquido no interior da placa produzida. O que se tem é um grande placão, que na 

saída do sistema de refrigeração é cortado no comprimento desejado pelo cliente 

para as placas62
. A figura a seguir mostra alguns pontos de controle mais 

importantes da máquina de lingotamento contínuo da CST. 

60 As unidades de lingotamento contínuo são muitas vezes chamadas de maquinas de 
lingotamento contínuo (nota do autor). 
61 Os veios de lingotamento são independentes entre si. No caso da CST, cada máquina de 
lingotamento contínuo possui dois veios de produção de placas (nota do autor). 
62 Explicação do autor. 
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CONVERTEDORES EJ COMPUTADOR CENTRAL (NíVEL 3) 
REFINO I .. o-----l....::~:::...=-:.:..:::~..:..:~~~=-:~.:..:::=-::.:...J 
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CORTE 

PLACAS 

PESAGEM REBARBAMENTO 

CONTROlE DE 
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PROCESSAMENT' 

DEDADOS 

MARCAÇAO 
PLACA 

Figura 17 - Principais pontos de controle da máquina de lingotamento continuo da CST 

Fonte: CST - Departamento de produçao de aço (IDA), 2002 
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A população foi constituida pelas equipes de manutenção da CST e 

da ESTEL ". As figuras a seguir mostram os organogramas principais da CST e 

da ESTEL. 

ORGANIZAÇAO 

Cor'l$-.t.o d. Admioistr.çio 

Comlt:6 d. 5.., ..... 1110 

Diretoria E)(ecut"''' 

Ol ... to . p .. ,ldente 

.............. _ ......... ...... _ .............................. _ ... _ ................. _ ....... _ ............................... . 
Oir-etor Indus tri .r 
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Inform;Ít iu, 

MetiJ1urQ'. e 
Plan. d ... Produ~ ii o 
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L09'st". 

En9 .. n"' ... . I .. 

Figura 18 - Organograma principal da CST 

Fonte: <htlpll :www.cSl.com.br> 

63 ESTEL Maquinas e Serviços Industriais LTOA. Foi a empresa contratada pela CST, escolhida 
como parceira na área de manutençêo de controle de processo. Está localizada na cidade de 
Aracruz, a 80 Km de Vitória - ES. Foi fundada em 1985 com o objetivo inicial de atender às 
necessidades do mercado local na recuperaçao de máquinas elétricas. Expandiu suas atividades 
para as áreas de manutenção e pequenas montagens industriais, para logo a seguir se firmar 
como uma das mais importantes empresas do setor de manutenção e montagem de elétrica, 
instrumentação e automação industrial do Espírito Santo. 
A Estel mantém contratos fixos de manutenção de equipamentos e instalaçOes industriais 
implementados por equipes permanentes no interior de empresas de grande porte, no Espírito 
Santo e outros Estados. Todas as suas atividades de manutençao sao padronizadas através de 
normas e procedimentos certificados com base na ISO pelo PRODFOR·ES (Programa de 
desenvolvimento de fornecedores do ES). (ESTEL, 2002). 

I 

J 
I 
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Q) 
estel 

Figura 19 - Organograma funcional da ESTEl 

Fonte: Informativo da ESTEl (2003) 

A amostra foi as equipes de execução de manutenção de controle de 

processo da área de Iingotamento continuo da CST e da ESTE L 

Os sujeitos da pesquisa foram os gerentes, supervisores e funcionários 

das equipes de manutenção de controle de processo da CST e da ESTEL, que 

trabalham diretamente na área do lingotamento continuo de placas. Mais 

especificamente: os técnicos de controle de processo da CST, que anteriormente 

eram os instrumentistas de manutenção da área de lingotamento contínuo; os 

técnicos de inspeção elétrica e eletricistas de manutenção da CST que 

anteriormente atendiam á área de lingotamento continuo; os atuais 

instrumentistas e eletricistas de manutenção da ESTEL, que hoje atendem àquela 
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área; os supervisores da CST que eram os responsáveis pelas execuções de 

manutenções de instrumentação e elétrica da área do lingotamento continuo, 

quando estas estavam sob responsabilidade da CST e os atuais supervisores de 

manutenção elétrica e de instrumentação daquela área, que hoje são da ESTEL. 

Os gerentes de manutenção de controle de processo da ESTEL e da CST, que 

atendem na atualidade àquela área. 

Estruturação das equipes 

A formatação anterior da equipe de manutenção de controle de processo 

do Lingotamento Continuo da CST era basicamente a seguinte: 

SeçIo de Manutençllo 
do Controle de _lO de 
Lingotamonfo Continuo - CST 

(Gerente Pl) 

SuperviIIo de InopoçA<> Eléu;ca do - Li'Igotamonto Continuo - CST 

SupoMsilo de ManutonçAo Elétrica - de LlngoIamonfo Conllnuo - CST 
(SuponIisor oolla) 

SupervisAo de lnolrumonlaçao 

- de LIngoIamonIo Conllnuo - CST 
(SuponIisor Gama) 

Outras supervtsOes e equipes -CST -

Figura 20 - Organograma simplificado da área da pesquisa antes da terceirização 

A configuração atual da equipe de manutenção de controle de processo 

do Lingotamento Continuo da CST é basicamente da seguinte forma: 



Seçao de Manutsnçllo 
de Controle de Processo de 

Lingotamento ConUnuo - CST 
(Gerente Pi) 

SupeMsao de InapeçIo Elétrica de 
UngoIamenIo CGntI""" - CST 

SupeMsao de lnapeçao de 
InstrumenIaçIo - CST 
(Su~Gama) 

0UIras ~ e equipas· CST 
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Figura 21 - Organograma simplificado da unidade da pesquisa após a terceirização 

3.3 Planejamento da pesquisa 

Foram utilizados dois tipos de coleta de dados: 

1. Através de levantamento de relatórios de manutenção internos à CST. 

onde foram verificados os Indices que traduzissem a confiabilidade dos 

equipamentos de produção no lingotamento continuo e os indices que 

representam, na atualidade, a qualidade da execução de manutenção na 

área ; 

2. Através de duas pesquisas de campo, que tinham como objetivo avaliar a 

competência da mão-de-obra executante, aplicadas aos diversos sujeitos 

da pesquisa . A primeira delas, na forma de entrevista semi-estruturada e a 

segunda, na forma de um questionário. 

Observa-se que se estava interessado na análise da confiabilidade dos 

equipamentos de produção, em função da terceirização da execução de 
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manutenção. Dessa forma, houve necessidade de uma análise considerando-se 

dois tempos históricos diferentes. O primeiro deles, com a manutenção totalmente 

própria CST, e o segundo momento, com mão-de-obra executante terceirizada 

assumindo gradativamente a execução de manutenção, ao passo em que a mão-

de-obra CST ia deixando de atuar nessa atividade. 

Assim, a seqüência do levantamento dos dados foi: 

1. Pesquisas de campo sobre competências com os sujeitos da CST e da 

ESTEL, considerando-se dois métodos distintos; 

2. Levantamento dos índices de disponibilidade de manutenção de controle 

de processo das duas máquinas de lingotamento contínuo no período 

anterior ao da terceirização e no período pós-terceirização da mão-de-obra 

executante; 

3. Levantamento dos índices de manutenção boa das duas máquinas de 

lingotamento contínuo em todo o período em que o mesmo existe64
; 

4. Levantamento das avaliações da ESTEL na área do lingotamento contínuo, 

desde quando a terceirização foi implantada. 

Foi feita uma comparação de desempenho das áreas anteriormente, 

somente com as equipes da CST atuando, contra a realidade atual, de uma 

atuação terceirizada na área de manutenção de controle de processo. 

Nesse trabalho, caracterizam-se três diferentes análises, com três 

variáveis dependentes e uma independente. As variáveis dependentes da 

pesquisa foram o índice de disponibilidade do equipamento e o índice de 

manutenção boa, que traduzem a confiabilidade dos equipamentos de produção, 

64 Os índices de disponibilidade e de manutenção boa utilizados na CST estarão sendo melhor 
definidos no decorrer deste trabalho. 
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além da avaliação da contratada, que traduz a qualidade de prestação de serviços 

de execução de manutenção. A variável independente desse estudo foi a 

competência da mão-de-obra, analisada sob duas óticas, abordadas nas 

pesquisas de campo. 

A seqüência das análises foi: 

1. Análise dos dados obtidos com o estudo de competências, sob as duas 

óticas de avaliação e comparação dos resultados das equipes CST própria 

com as equipes ESTEL; 

2. Análise dos índices de disponibilidade dos lingotamentos contínuos, 

considerando-se a competência da mão-de-obra CST, no período anterior 

à terceirização; 

3. Análise dos índices de disponibilidade dos lingotamentos contínuos, 

considerando-se a competência da mão-de-obra ESTEL, no período já com 

a terceirização; 

4. Análise dos índices de manutenção boa dos lingotamentos contínuos, 

considerando-se todo o período desde que esse índice foi criado, uma vez 

que é algo bem recente na CST. Avaliação da influência da competência 

da mão-de-obra terceirizada nesse índice; 

5. Análise das avaliações da ESTEL e a sua relação com a competência da 

mão-de-obra executante ESTEL. 

Os dados foram tratados de forma quantitativa e qualitativa, uma vez que 

se procurou estabelecer uma relação entre os indicadores numéricos para a 

confiabilidade dos equipamentos de produção e outros, nem sempre expressos 

por números, para competência. 
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3.4 A pesquisa de competências 

A pesquisa de campo a respeito de competências utilizou dois métodos, 

conforme citado, que se passam a descrever: 

1. O método que foi chamado de "método de Spencer"; 

2. O método que foi chamado de "método do loeus de competência". 

A decisão pela escolha do primeiro método acima citado foi devido, 

primeiramente, à busca de algum critério o mais atual possível, que estivesse em 

prática normalmente nas organizações. Identificou-se que as organizações têm 

dado muita ênfase na determinação de competências através de análise de 

comportamento. As seleções consideram a análise curricular como pré-requisito, 

e em seguida, os testes comportamentais são aplicados. Esse tem sido a prática 

da própria CST e das suas contratadas, inclusive. Essa primeira técnica leva em 

consideração exatamente esses dois fatores: ser algo atual e que trate de 

comportamento. É uma técnica basicamente conhecida, que porém, foi adaptada 

ao estudo de caso em questão. 

O segundo método de pesquisa foi desenvolvido pelo autor. Ele tomou 

como base alguns procedimentos já aplicados na prática. Nesse segundo caso, 

procurou-se trabalhar no que há de mais novo em estudos das organizações do 

trabalho e nas definições de competência. Aprimorou-se o modelo que já estava 

em prática na própria CST, através da aplicação de um embasamento teórico. 

O que se desejava com a aplicação de dois métodos distintos, era uma 

comparação de resultados, considerando-se uma metodologia tradicional e outra, 

de vanguarda. Quais seriam as vantagens ou desvantagens entre os métodos? O 

método mais novo seria, realmente, mais abrangente? 
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Assim, as duas pesquisas foram aplicadas considerando-se a formatação 

das equipes de execução, de acordo com os organogramas mostrados 

anteriormente. 

As entrevistas foram feitas com os supervisores das equipes de execução 

da ESTEL, Sr. Alfa e Sra. Beta e com os supervisores da CST que comandavam 

essas mesmas equipes, quando ainda eram da CST própria, Sr. Gama e Sr. 

Delta. 

Os supervisores avaliaram cinco de seus subordinados, da seguinte 

forma: como a equipe de execução de instrumentação atual (ESTEL) possui cinco 

pessoas, todas as cinco foram avaliadas pelo Sr. Alfa. A equipe de execução 

elétrica atual (ESTEL) possui dez executantes. Foram selecionados ao acaso 

cinco deles para serem avaliados pela Sra. Beta. A equipe CST que fazia a 

execução de instrumentação já teve inúmeros empregados atendendo à área de 

lingotamento contínuo. Atualmente, cinco desses funcionários permanecem 

atendendo à área, não mais no papel de executante, mas no papel de técnico de 

inspeção. O Sr. Gama avaliou esses cinco funcionários, referindo-se ao tempo em 

que estiveram atuando como instrumentistas de manutenção. De forma similar, 

foram escolhidos cinco empregados ao acaso, que eram membros da equipe de 

execução elétrica no passado, e que hoje têm outras funções na CST. O Sr. Delta 

avaliou esses cinco empregados, remetendo-se ao tempo em que trabalhavam 

com ele nessa equipe. 

O Sr. Kapa, atual gerente do Sr. Alfa e da Sra. Beta, avaliou esses dois e 

o Sr. Pi, atual gerente dos Srs. Gama e Delta, avaliou esses últimos. 

O esquema abaixo fornece uma melhor noção do processo da pesquisa: 
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Kapa Gerente y AVALIA Y QUE AVALIA 

(ESTEL) 

Alfa Supervisor Alfa1 Instrumentista ESTEL 

Instrumentação Alfa2 Instrumentista ESTEL 

(ESTEL) Alfa3 Instrumentista ESTEL 

Alfa4 Instrumentista ESTEL 

Alfa5 Instrumentista ESTEL 

Beta Supervisora Beta1 Eletricista ESTEL 

Elétrica (ESTEL) Beta2 Eletricista ESTEL 

Beta3 Eletricista ESTEL 

Beta4 Eletricista ESTEL 

Beta5 Eletricista ESTEL 

Pi Gerente y AVALIA Y QUE AVALIA 

(CST) 

Gama Ex-Supervisor Gama1 Ex-Instrumentista CST 

Execução de Gama2 Ex-Instrumentista CST 

Instrumentação Gama3 Ex-Instrumentista CST 

(CST) Gama4 Ex-Instrumentista CST 

Gama5 Ex-Instrumentista CST 

Delta Ex-Supervisor Delta1 Ex-Eletricista CST 

Execução Delta2 Ex-Eletricista CST 

Elétrica Delta3 Ex-Eletricista CST 

(CST) Delta4 Ex-Eletricista CST 

Delta5 Ex-Eletricista CST 

Figura 22 - Esquema de avaliação de competências 

3.4.1 Método de Spencer65
: 

Revisitando a teoria apresentada anteriormente, uma competência é uma 

característica básica de um indivíduo que é efetivamente relacionado de forma 

65 Foi dado esse nome ao método, em função da base teórica e conceitual obtida de Spencer & 
Spencer (1993), que teve grande mérito ao compilar o dicionário de competências e os estudos de 
McClelland, Boyatzis, da McBer e outros, conforme abordado no referencial teórico. 
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causal a um critério-referência e/ou que tenha performance superior num trabalho 

ou em uma dada situação, de acordo com Spencer & Spencer (1993); 

O princípio utilizado nas Behavior Event Interview (BEl), entende que o 

que uma pessoa diz que faz, ou o que ela diz que é, nada significa. Somente seu 

comportamento em situações críticas pode prever como ela se comportará no 

desempenho de suas funções. Nesse tipo de análise, o entrevistador pergunta 

outras questões que servem apenas para induzir o entrevistado a fornecer 

incidentes críticos ocorridos no desempenho de sua função. O trabalho do 

entrevistador é instigar o entrevistado a fornecer histórias completas que 

descrevam comportamentos específicos, pensamentos e ações que ele 

demonstrou na situação, conforme Spencer & Spencer (1993). 

McClelland (citado em Spencer & Spencer, 1993) considera que as BEl 

são a melhor forma de avaliação de competências. Spencer & Spencer 

(1993:242) mostra mesmo que, quando se trata de métodos de avaliação, a 

correlação entre o critério de análise e a performance no trabalho, as BEl têm 

coeficiente de correlação entre 0,48 a 0,61, sendo somente superadas pelos 

centros de avaliação (laboratórios). 

Para a nossa pesquisa, no entanto, o método foi o de avaliação indireta 

ou, por referência, conforme mostrado no esquema de pesquisa mostrado na 

figura 21. Ou seja, o superior hierárquico emitiu parecer sobre o seu subordinado, 

explicitamente a respeito de cada competência pesquisada. Esse método, 

também de acordo com Spencer & Spencer (1993), tem coeficiente de correlação 

de 0,23 em relação à performance real no trabalho. 

McClelland (1998) comenta a respeito de pesquisas que realizou, nas 

quais as avaliações do grau de competência de algumas pessoas era feita por 
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outras, substituindo as BEL Segundo este autor, trata-se de método mais fácil de 

se realizar e mais barato. Porém, ele indica que o sucesso desse tipo de método 

ainda não está consolidado, carecendo de mais pesquisas. 

Na pesquisa feita neste trabalho, trata-se de um mesmo superior 

hierárquico analisando cada pessoa do seu grupo, dessa forma, cada grupo 

esteve sujeito a um mesmo tipo de "interferência", devido ao fator pessoal do 

avaliador. Este fato, aliado aos resultados obtidos na pesquisa de competência 

feita por Gomes (2001) nas empresas de Manaus66
, indicou como procedente a 

avaliação indireta das competências, apesar das ponderações feitas por Spencer 

& Spencer (1993) e McClelland (1998). 

Na sua pesquisa, Gomes (2001), propôs que os supervisores fossem 

avaliados em nove competências, de acordo com o quadro de competências 

resumido abaixo: 

Quadro 6 - Competências utilizadas na avaliação dos supervisores 

Cluster Ação e 
Cluster Cognitivo 

CLUSTERS Cluster Gerencial e Eficiência 
Realização 

Pessoal 

Desenvolver outros Iniciativa 
Assertividade Preocupação com a Flexibilidade 

COMPETÊNCIAS Trabalhar em ordem Pensamento 
equipe Orientação para Analítico 

Liderança realizações 

Fonte: Gomes (2001) 

66 Ricardo Antonio Gomes, em 2001, fez uma pesquisa utilizando-se o dicionário de competências 
de McClelland, aperfeiçoado por Spencer & Spencer (1993), da função supervisor. Ele comparou 
a opinião dos gerentes de três grandes empresas localizadas em Manaus, em relação aos 
supervisores a eles subordinados. Para cada um dos supervisores, ele utilizou o método das BEl 
(Behavioral Event Interview) (Spencer & Spencer, 1993). Os gerentes foram entrevistados 
utilizando-se perguntas para avaliação das competências dos supervisores subordinados, também 
segundo o dicionário de Spencer & Spencer(1993). O grau de concordância alto ou intermediário 
entre o que foi obtido pelas BEl dos supervisores e a opinião dos gerentes chegou a 98%. Ricardo 
Gomes (2001) utilizou como referência a pesquisa feita com gerentes, proposta por Spencer & 
Spencer (1993). 
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Cada uma dessas competências já foi brevemente descrita no quadro 

resumo apresentado no referencial teórico. 

Para avaliação dos supervisores, será utilizado como base, o questionário 

de entrevistas dos chefes, feito por Gomes (2001), porém um pouco modificado, 

em função de oportunidades de melhoria que foram percebidas, de forma a 

facilitar a atribuição da escala de dimensão de cada uma das competências. 

Primeiramente foi feita uma pergunta de ordem geral, sobre os pontos 

fortes e fracos do supervisor. O objetivo desta pergunta era de se obter uma visão 

geral, uma percepção do supervisor avaliado. A seguir, passou-se à fase de 

perguntas relacionadas diretamente ao modelo de competências em si, cluster a 

c1uster. As perguntas feitas aos Gerentes Kapa e Pi foram: 

Quadro 7 - Questionário de entrevistas dos supervisores 

PERGUNTAS COMPETÊNCIA TESTADA 

Quais os pontos fortes e fracos do supervisor? (Pergunta de caráter geral) 

O supervisor procura desenvolver seus subordinados? Desenvolver Outros (DO) 

Você diria que o estilo de liderança dele está mais para Assertividade (AS) 

participativo ou autoritário? Liderança (LI) 

O supervisor incentiva o trabalho em equipe? Ocasionalmente 
Trabalho em Equipe (TE) 

ou com freqüência? 

O supervisor possui iniciativa? É uma iniciativa mais preventiva 
Iniciativa (INI) 

ou corretiva? 

Em relação a realizar, o supervisor procura ir atrás das metas 
Orientação para Realizações 

estipuladas ou procura superá-Ias? Ele faz inovações no 
(OPR) trabalho ou segue o que está estabelecido? 

Em relação aos índices de qualidade e produtividade, qual é o 
Preocupação com a Ordem (ORO) 

desempenho do supervisor? 

O supervisor conhece tecnicamente os produtos com os quais 
trabalha? Quando aparecem falhas ele tenta resolver ou 
imediatamente procura o pessoal técnico? Como ele analisa os Pensamento Analítico (PA) 
problemas, quebrando-os em pequenas partes ou como um 
todo? 
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Qual a sua opinião sobre o nível de flexibilidade do supervisor? 
Ele aceita mudanças? Com que rapidez ele se adapta a elas? Flexibilidade (FLX) 

Para avaliação dos executantes, também foi utilizado como base o 

questionário de entrevistas dos chefes, feito por Gomes (2001). No entanto, foram 

selecionadas competências que poderiam ser pertinentes para o papel de 

executante de serviços de manutenção67
. O quadro proposto das competências a 

serem avaliadas: 

Quadro 8 - Competências utilizadas na avaliação dos executantes 

CLUSTER COMPETÊNCIAS 

Realização e Ação Orientação para realização (OPR) 

Preocupação com a ordem (ORO) 

Iniciativa (IN I) 

Busca de informação (IN F) 

Ajuda e trabalho Entendimento interpessoal (EI) 

Orientação para o cliente (OPC) 

Impacto e Influência Construção de relacionamento (CR) 

Gerencial Trabalho em equipe (TE) 

Liderança (LI) 

Cognitivo Pensamento analítico (PA) 

Pensamento conceitual (PC) 

Conhecimento técnico, profissional ou gerencial (CTE) 

Eficiência Pessoal Auto controle (AC) 

Auto confiança (ACF) 

Flexibilidade (FLX) 

Comprometimento organizacional (COR): 

67 Spencer & Spencer (1993) explora em seu material, a questão de avaliação de gerentes, mas 
não se aprofunda em outras funções. Daí, a necessidade de uma escolha das competências de 
acordo com a vivência prática do pesquisador em relação às possíveis competências envolvidas. 
Foi exatamente o que foi feito na pesquisa. 
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Da mesma forma que para os supervisores, primeiramente foi feita uma 

pergunta de ordem geral, sobre os pontos fortes e fracos do executante. A seguir, 

passou-se à fase das perguntas relacionadas diretamente ao modelo de 

competências. 

Um primeiro roteiro de perguntas foi elaborado, e posteriormente 

aperfeiçoado, em função de uma amostra feita com duas entrevistas. O roteiro 

final de perguntas foi o que se segue. 

Quadro 9 - Questionário de entrevistas dos executantes 

PERGUNTAS 

Quais os pontos fortes e fracos do executante? 

o executante conhece tecnicamente o trabalho dele? Em que 
grau? Ele busca o aprendizado? Ele divide o conhecimento 
dele com outros? Em que grau? 

Em que grau o executante se interessa em conhecer as coisas 
ou pessoas? 

Como ele analisa os problemas, quebrando-os em pequenas 
partes ou como um todo? 

Como é o comportamento do executante quando trabalhando 
em equipe? Ele gosta? 

Como o executante se posiciona em relação à questão de 
liderança do grupo? Coloca-se à frente do grupo ou espera 
comando? 

o executante busca relacionamento? Em que grau? 

o executante está atento às necessidades dos colegas? Ele 
procura entendê-los? Procura respondê-los quando estes 
precisam? 

Como o executante se relaciona com os clientes? Ele está 
atento às necessidades deles? Ele se esforça para atendê-los? 

COMPETÊNCIA TESTADA 

(Pergunta de caráter geral) 

Conhecimento técnico, 
profissional ou gerencial (CTE) 

Busca de informação (INF) 

Pensamento analítico (PA) 

Pensamento conceitual (PC) 

Trabalho em equipe (TE) 

Liderança (LI) 

Construção de relacionamento 
(CR) 

Entendimento interpessoal (EI) 

Orientação para o cliente (OPC) 
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PERGUNTAS COMPETÊNCIA TESTADA 

O executante busca cumprir as metas estabelecidas ou procura 
Orientação para Resultados 

superá-Ias? Ele cumpre as regras ou corre riscos? Ele faz 
inovações no trabalho ou segue o que está estabelecido? 

(OPR) 

O executante é organizado no trabalho? Como ele faz para 
Preocupação com a Ordem (ORD) manter ou melhorar o seu padrão de qualidade? 

O executante possui iniciativa? É uma iniciativa mais preventiva 
Iniciativa (IN I) ou corretiva? 

O executante tem segurança no que faz? Qual a reação do Auto confiança (ACF) 

executante em caso de falha? 

Como se comporta o executante quando está trabalhando sob Auto controle (AC) 

pressão? 

Qual a sua opinião sobre o nível de flexibilidade do executante? 
Flexibilidade (FLX) 

Ele aceita mudanças? Com que rapidez ele se adapta a elas? 

Qual sua opinião sobre o comprometimento do executante com Comprometimento organizacional 
a empresa / equipe? (COR) 

Em seguida às entrevistas e transcrição das mesmas, conforme pode ser 

verificado nos anexos B até F, determinou-se a nota para cada uma das 

dimensões de competência, seguindo-se as escalas propostas no dicionário de 

competências de Spencer & Spencer (1993) e resumidas no quadro 4. Nesse 

momento, houve necessidade de grande imparcialidade68 do autor desse trabalho 

e releituras freqüentes de todos os avaliados, tal que a base de estabelecimento 

dessa pontuações pudessem ser as mesmas para cada um dos indivíduos. As 

pontuações estabelecidas também podem ser verificadas nos anexos B até F. 

68 Lembra-se que a pesquisa foi participante, uma vez que o autor também é um dos sujeitos da 
pesquisa. 
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Os resultados das tabulações foram colocados de forma gráfica, tal que a 

visualização pudesse facilitar a análise do grupo e dos indivíduos. Nesse ponto, 

diferentemente do proposto por métodos similares de análise comportamental, tal 

como citado em Gomes (2001), optou-se em considerar dimensão a dimensão de 

cada competência, e não uma avaliação conjunta. 

3.4.2 Método do "/oeus de competência,,69 

Para a elaboração desse método, concentrou-se sobre o que foi 

explicado por Zarifian (2001) como sendo lógica competência. Assim, todo o 

enfoque dado a essa metodologia diz respeito a um mundo em transição, onde a 

organização do trabalho já não é mais a taylorista pura, mas sim, algo já 

modificado, ou em processo de mudança. 

Entende-se competência, por esse método, como a ponte, o link, o elo, 

enfim, a cola, que é feita entre as qualificações e habilidades e o desempenho na 

função. Seria, na realidade, a ativação do conhecimento de fundo do indivíduo. 

A argumentação para essa metodologia é de que não se pode medir 

competência diretamente, uma vez que esta é, como já comentado, a "cola" entre 

as habilidades e o desempenho efetivo num determinado momento e em uma 

69 o método descrito tem como base o que está entrando em prática na CST nesse momento, 
porém, de forma um pouco modificada. Através de uma consultoria externa, a CST está 
procurando aperfeiçoar o seu PADE - programa de acompanhamento e desenvolvimento do 
empregado, baseando-se nas questões de competências e desempenho. Esse chamado "novo 
PADE" pontua as competências e o desempenho no trabalho. A partir daí, estabelece-se um 
processo de feed-back ao avaliado, e daí, a uma elaboração de um plano de desenvolvimento do 
mesmo, através de metas definidas. Essa avaliação também é base para evoluções salariais. A 
iniciativa da CST está ancorada na referida consultoria, bem como nas opiniões advindas da 
equipe de recursos humanos e em debates feitos entre grupos de trabalhos multidisciplinares, com 
a participação de diversos gerentes e outros colaboradores, de todas as áreas da empresa. Muito 
embora a base de sustentação tenha sido obtida da experiência CST, a fundamentação teórica 
desse método está apoiado nos conceitos da lógica competência, mostrado nos referenciais 
teóricos desse trabalho. Os fundamentos teóricos associados a essa metodologia têm também a 
intenção de tornar mais claro ao público em geral porque da utilização de avaliação de 
competências baseados em métodos similares a este. 
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determinada gama de metas, ou seja, competência é uma variável bidimensional, 

que possui somente indicadores. Assim, o método estará avaliando a 

competência da mão-de-obra executante através das medições das suas 

habilidades e do seu desempenho efetivo, seus melhores indicadores. Assim, 

pode-se dizer que a competência terá duas dimensões básicas: habilidade e 

desempenho. 

Assim, define-se, tomando-se como base CST -RH (2002): 

• Habilidades: conhecimentos e atitudes aplicados e observados no exercício 

da ocupaçã07o. 

• Habilidades Técnicas: são específicas do processo da ocupação, ou posto 

de trabalho. Devem suportar e garantir a especialização para o exercício 

do trabalho. 

• Habilidades Organizacionais: são as relativas aos sistemas organizacionais 

de forma geral. Trazem o alinhamento com o perfil da organização e com 

as expectativas futuras da mesma. Tratam dos resultados superiores e das 

soluções de problemas e melhorias. Essas habilidades trazem o conceito 

do "estar pronto para o evento,,71. 

• Habilidades Comporta mentais: relativas às atitudes adotadas na execução 

das atividades, em conformidade com os valores e cultura da organização. 

Nesse ponto, trata-se da análise da reação na ocorrência do evento. 

Observa-se que muito foi adaptado do modelo de Spencer & Spencer 

70 Observa-se que, até certo ponto, não há como fugir à abordagem funcionalista, onde, para o 
conceito apresentado por nós para competências, ou habilidades, repousa toda uma estratégia de 
desdobramento dos objetivos empresarias. Ver Vargas (1998?), para entendimento dos 
desdobramentos dos propósitos chaves das organizações, apresentado no referencial teórico. 
71 Entendendo o conceito de evento, como o que Zarifian (1999) e Zarifian (2001) citam. 
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(1993), acrescentando-se o item "comunicação", que é fator da lógica 

competência72
. 

• Desempenho: são os resultados gerados nos processos e em projetos de 

inovação/melhorias, através do cumprimento de metas ind ividuais73
. Essas 

metas devem estar em linha com os interesses da organização, também 

conforme Vargas (1998?). Os itens para avaliação seriam, em resumo: 

O cumprimento do plano de metas da rotina; 

O cumprimento do plano de metas de melhorias. 

Pode-se, assim, traçar o seguinte esquema para essa método: 

I HABILIDADE I I DESEMPENHO I 
Refere-se ao SABER, ao Refere-se ao QUE se 

SABER FAZER e ao atingiu/realizou 
SABER SER num detenminado per iodo 

A avaliação das Habilidades A avaliação do Desempenho 
deve basear -se em fatos e deve basear-se em fatos e 

dados'que puderam ser dados que puderam ser 
observados num periodo observados num periodo 

determinado determinado 

FOCO nas Competências; FOCO: 
Habilidades Técnicas Metas Individuais 

Habilidades Organizacionais da rotina e de melhorias 
Habilidades 

Comportamentais 

Figura 23 - Representação de competência de acordo com o método do 
loeus de competência 

12 Zarifian (2001), conforme já exposto, coloca três fatores como os indicativos da lógica 
competência: o conceito de comunicação. do evento e dos serviços 
73 O método proposto, em acordo com o lado prático, já em uso na CST, atrela desempenho á 
questão das metas. Na realidade. essa é somente uma das formas de se medir desempenho: 
comparar resultados com metas estabelecidas. 
H Fatos: tudo o que é levantado, mas nao consegue ser medido, tratam-se de variáveis 
qualitativas. Dados: tudo o que se pode medir, nesse caso, tratam-se de variáveis quantitativas. 
(Nota do autor de acordo com definiçao feita pela FDG - Fundaçao de Desenvolvimento Gerencial 
- em palestra proferida em Vitória , E.S. - Maio 12002 . 



104 

Assim, a pesquisa foi feita de forma a se avaliarem os três tipos de 

habilidades citados e o desempenho de cada um dos executantes e supervisores 

envolvidos, baseado em metas estabelecidas para os mesmos. 

Habilidades 

As habilidades para as funções de eletricista de manutenção e de 

instrumentista de manutenção foram escolhidas em consenso entre os 

supervisores e os gerentes (da CST e da ESTEL), conforme quadros a seguir. 

Quadro 10 - Habilidades da função instrumentista de manutenção 

HABILIDADES TÉCNICAS 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 

Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 

Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 

Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 

Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e SDCDs75 

Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e SDCDs 

Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos (desenhos, diagramas, relatórios, 
histórico de equipamentos) 

Elaboração de relatórios técnicos 

Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 

Elaboração e revisão de padrões de manutenção 

Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 

Utilização dos outros sistemas informatizados 

Utilização de instrumentos de medição especiais 

Montagem de equipamentos de instrumentação 

75 PLC - Programable Logic Controller - Controlador Lógico Programável: Trata-se de um 
computador aplicado a rotinas lógicas de comandos elétricos. Utilizado nos acionamentos dos 
equipamentos elétricos de uma instalação; 

SDCD - Sistema Digital de Controle Distribuído: Trata-se de um computador aplicado a lógica 
de comando e aquisição de dados de processos, que tem como arquitetura realizar essa aquisição 
de sinal e os comandos finais, próximos dos elementos de área do processo produtivo. 
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Operação de equipamentos de instrumentação em teste 

Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 

HABILIDADES ORGANIZACIONAIS 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 

Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 

Aplicação de procedimentos de segurança 

Cumprimento da política de qualidade 

Análise e solução de problemas de instrumentação 

Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SDCDs 

Análise e solução de problemas básicos de mecânica 

Análise e solução de problemas operacionais da área 

Participação em grupos de análise e solução de problemas 

Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 

Conhecimento do Negócio da Companhia 

Conhecimento do processo dos fornecedores 

Identificação e relato de anomalias 

Manutenção da organização e limpeza 

Proposição de melhorias técnicas 

Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 

Administração da Qualidade de Vida 

HABILIDADES COMPORTAMENTAIS 

Comunicação 

Foco em resultados 

Relacionamento interpessoal 

Trabalho em equipe 

Liderança 

Orientação para o cliente 

Iniciativa e persistência 
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Auto-desenvolvimento 

Cultura geral 

Flexibilidade 

Auto-controle 

Comprometimento com a organização 

Quadro 11 - Habilidades da função eletricista de manutenção 

HABILIDADES TÉCNICAS 

Manutenções preventivas em equipamentos elétricos 

Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 

Manutenções preventivas em drives76 de motores 

Manutenções corretivas em drives de motores 

Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / máquina 

Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / máquina 

Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos (desenhos, diagramas, relatórios, 
histórico de equipamentos) 

Elaboração de relatórios técnicos 

Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 

Elaboração e revisão de padrões de manutenção 

Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 

Utilização dos outros sistemas informatizados 

Montagem de equipamentos elétricos 

Manobras em equipamentos de baixa tensão 

Manobras em equipamentos de média tensão 

Manobras em equipamentos de alta tensão 

Operação de equipamentos elétricos em teste 

Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 

76 Um drive, nesse caso, é um equipamento eletrônico que tem por finalidade enviar a tensão, a 
corrente e a freqüência elétrica de forma controlada a motores elétricos, tal que se possa ajustar a 
potência, torque e velocidade desse motor dentro de valores desejados. 
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HABILIDADES ORGANIZACIONAIS 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 

Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 

Aplicação de procedimentos de segurança 

Cumprimento da política de qualidade 

Análise e solução de problemas elétricos 

Análise e solução de problemas de drives 

Análise e solução de problemas de interface homem / máquina 

Análise e solução de problemas básicos de mecânica 

Análise e solução de problemas operacionais da área 

Participação em grupos de análise e solução de problemas 

Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 

Conhecimento do Negócio da Companhia 

Conhecimento do processo dos fornecedores 

Identificação e relato de anomalias 

Manutenção da organização e limpeza 

Proposição de melhorias técnicas 

Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 

Administração da Qualidade de Vida 

HABILIDADES COMPORTAMENTAIS 

Comunicação 

Foco em resultados 

Relacionamento interpessoal 

Trabalho em equipe 

Liderança 

Orientação para o cliente 

Iniciativa e persistência 

Auto-desenvolvimento 
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Cultura geral 

Flexibilidade 

Auto-controle 

Comprometimento com a organização 

Para a função supervisor, valem os mesmos raciocínios, porém o 

consenso do que se avaliou nas pesquisas foi feito entre o nível de gerente de 

seção da CST e o gerente de contrato ESTEL. Para os supervisores de 

manutenção elétrica e de instrumentação, o perfil escolhido foi o mesmo, 

conforme abaixo. 

Quadro 12 - Habilidades da função supervisor 

HABILIDADES TÉCNICAS 

Supervisão dos serviços de manutenção preventiva 

Supervisão dos serviços de manutenção corretiva 

Supervisão da atualização dos documentos técnicos (desenhos, diagramas, relatórios, histórico de 
equipamentos) 

Supervisão e elaboração de relatórios 

Supervisão de relatórios de testes de equipamentos 

Supervisão da elaboração e da revisão de padrões técnicos e de manutenção 

Planejamento das atividades administrativas e técnicas 

Controle do cumprimento do plano de manutenção da área 

Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 

Utilização dos outros sistemas informatizados 

Supervisão de montagem de equipamentos 

Supervisão de manobras elétricas ou de instrumentação 

Supervisão de operação de equipamentos em teste 

Distribuição das atividades diárias de manutenção 

Negociação das atividades programadas junto às equipes de inspeção e de programação 

Supervisão da utilização dos equipamentos de segurança 
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Supervisão e cumprimento dos Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 

Supervisão e cumprimento da política de segurança 

Supervisão e cumprimento da política de qualidade 

Supervisão e cumprimento da política de meio-ambiente 

Supervisão da comunicação das anomalias 

Supervisão da organização e limpeza 

Garantia do fluxo de informações na estrutura empresarial 

Proposição de admissões, premiações, promoções, punições e demissões dos membros da equipe 

HABILIDADES ORGANIZACIONAIS 

Verificação do estado físico e psicológico dos membros da equipe 

Gestão do desenvolvimento das competências da equipe 

Gestão do bom clima da equipe 

Gestão dos trabalhos em grupo da equipe 

Gestão orçamentária da equipe 

Avaliação periódica dos membros da equipe 

Conhecimento do Negócio da Companhia 

Conhecimento do processo dos fornecedores 

Desdobramento das metas empresariais ao nível da equipe 

Registro e comunicação dos pontos fortes da sua equipe 

Registro e comunicação das oportunidades de melhoria da sua equipe 

Administração da Qualidade de Vida 

Análise e solução de problemas em sua área de atuação 

Análise e solução de problemas básicos de mecânica 

Análise e solução de problemas operacionais da área 

Utilização de conceitos Básicos de Siderurgia e Metalurgia 

Promoção de melhorias contínuas na equipe 

Gestão do horário de trabalho da equipe 

Gestão da produtividade da equipe 
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Atividades interdisciplinares com as outras áreas da empresa 

HABILIDADES COMPORTAMENT AIS 

Comunicação 

Foco em resultados 

Relacionamento interpessoal 

Trabalho em equipe 

Liderança 

Orientação para o cliente 

Iniciativa e persistência 

Auto-desenvolvimento 

Cultura geral 

Flexibilidade 

Auto-controle 

Comprometimento com a organização 

Desempenho 

Para os casos de avaliação do desempenho, esta foi estabelecida 

de forma livre, considerando-se a meta atribuída para o supervisor ou para o 

executante pelo seu superior hierárquico. Basicamente, consideram-se dois tipos 

de metas: metas de rotina ou metas de melhorias77
. 

Pontuações estabelecidas 

o método consiste em avaliar cada uma das pessoas em relação às suas 

habilidades e aos seus desempenhos. Cada habilidade e cada meta atribuída 

77 Uma meta de rotina é, de acordo com esse critério, uma meta ligada ao dia-a-dia da função. 
Trata-se de uma meta que vem ao encontro da descrição ocupacional para o cargo em questão. 
Por exemplo: realizar manutenção nos comandos de motores de 3.300(V), acertar iluminação dos 
painéis da área "x", etc. Uma meta de melhoria é aquela que representa atividades fora da rotina 
do processo de manutenção. Por exemplo: Montar o painel alternativo para comando da bomba 
"y". Fazer a programação de um PLC, incluindo-se uma lógica nova, etc. 
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possui um peso, de acordo com a sua importância na função. Ou seja, uma 

habilidade ou uma meta, pode valer mais que outra, para uma determinada 

função. Passa-se a descrever abaixo a forma de pontuar: 

Para as habilidades: 

Cada uma das famílias de habilidades possui somatório de pontos igual a 

100%. 

O peso de cada uma das habilidades apresentadas poderá ser mantido 

ou diminuído no momento da avaliação, de acordo com o nível atribuído, 

conforme critério abaixo: 

o Nível "IN" (Insuficiente): A habilidade é apresentada muito aquém do nível 

necessário para ser utilizada, dificultando os resultados quanto ao item 

avaliado. O nível de domínio dessa habilidade é de O a 30%. O fator de 

multiplicação será O; 

o Nível "ED" (Em Desenvolvimento): A habilidade é apresentada em nível semi

suficiente para ser utilizada, sendo possível a geração regular de resultado, 

caracterizando estágio temporário e em desenvolvimento. Esse nível é 

atribuído quando a pessoa está num nível de habilidade maior que 30 e, no 

máximo, igual a 50%. O fator de multiplicação é 0,30; 

o Nível "BA" (Básica): A habilidade é apresentada em um nível de 

desenvolvimento normal, sendo possível a geração de resultados básicos. 

Esse nível é atribuído quando a pessoa está maior que 50 e, no máximo, 75% 

no conceito da competência. O fator de multiplicação é 0,50; 

o Nível "DI" (Diferenciada): A habilidade é apresentada com chances de superar 

sua efetividade, sendo possível a geração de resultados diferenciados. Esse 
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nível é atribuído quando a pessoa se encontra num patamar maior que 75 e 

menor que 100% da habilidade. O fator de multiplicação é 0,80; 

o Nível "EX" (Excelente): A habilidade é apresentada com grau de excelência e 

auto-suficiência, sendo possível total autonomia na geração de resultados 

excelentes. Esse nível é atribuído quando a pessoa domina completamente a 

habilidade. O fator, nesse caso, é 1. 

Para o desempenho: 

A pontuação será dada de acordo com o percentual atingido das metas. 

As metas poderão ter pesos diferenciados entre si, mas o total de pontos de 

desempenho será, no máximo, 100%. Dependendo do percentual alcançado (ou 

superado) da meta, haverá um multiplicador para este peso: 

o Nível "IN": Se foi atingido de O a 30% da meta. O multiplicador é O; 

o Nível "EO": Se foi atingido mais que 30 e, no máximo, 50% da meta. O 

multiplicador é 0,30; 

o Nível "BA": Se foi atingido mais que 50 e, no máximo, 75% do desafio. O 

multiplicador será 0,50; 

o Nível "DI": Se foi atingido mais que 75 e menos que 100%. O multiplicador é 

0,80; 

o Nível "EX": Se a meta foi atingida ou superada. O multiplicador será 1. 

o mapa de competência 

Após as pontuações estabelecidas, monta-se um mapa, onde possa ser 

localizada a competência de cada um dos avaliados, por ocupação. Devido a se 

estar entendendo competência como uma variável de duas dimensões: 
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competências e desempenho78
, trata-se de um mapa em um plano. Daí o nome 

do método de "Iocus de competência" . 

78 Como foi comentado, o desempenho acaba se tornando uma variável dependente da meta. 
Assim, é característica desse método de avaliação de competência ele ser fortemente dependente 
das metas. Ou seja: quem define as metas "amarra" os mapas de competência. 



EXCELENTE 
300 pontos 

DIFERENCIADA 
Mais que 240 e menos que 
300 pontos 

:n BÁSICA 
C Mais que 150 até 240 « pontos 
Q 
...J 
[11 

< 
:I: 

EM DESENVOLVIMENTO 
Mais que 90 até 150 pontos 

INSUFICIENTE 
Até 90 pontos 

Quadro 13 - MAPA DE COMPETÊNCIA 

ZONA DE INVESTIGAÇÃO 

Maior que 30% até 
Até 30% da Meia I 50% da Meta 

INSUFICIENTE EM DESENVOLVI 
MENTO 

ZONA DE 
TREINAMENTO 

Maior que 50% até 
75% da Meta 

BÁSICO 

DESEMPENHO 

Maior que 75% até 
menos de 1 aO%da 

Meta 
DIFERENCIADO 

114 

100% ou mais da 
Meia 

EXCELENTE 
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o mapa foi dividido em regiões de localização da competência: 

• Zona Crítica: nessa região há que se investigar porque o trabalhador está 

com baixa habilidade e baixo desempenho. Se o funcionário é novo na 

função e tem um potencial ainda pequeno, se está existindo uma queda no 

desempenho por algum motivo, ou se a competência do funcionário não 

está voltada para aquela ocupação ou para aquele momento. O funcionário 

poderia até mesmo desligar-se, ou ser desligado, daquela equipe. 

• Zona de investigação: nessa região, o trabalhador apresenta alto potencial, 

o que é constatado pelas habilidades, porém, com desempenho mediano. 

Isso mostraria uma necessidade deste trabalhador estar mais motivado ou 

mais comprometido com o trabalho. 

• Zona de treinamento: essa região mostra um trabalhador que não 

apresenta o melhor desempenho em função de suas habilidades, que não 

estão desenvolvidas adequadamente. 

• Zona de manutenção: nessa região, o trabalhador demonstra que não tem 

todas as habilidades requeridas, mas seu cumprimento das metas 

estabelecidas é muito bom. Isso pode significar um domínio tácito 

adequado à função por parte do trabalhador. O trabalhador pode se manter 

na equipe para o atingimento das metas atuais, porém, o maior risco que 

se corre é a falta de preparo para as inovações. 

• Zona de premiação: nessa região o trabalhador atinge metas de maneira 

muito boa, ou mesmo de forma excelente. Ele tem suas habilidades 

variando de básicas a destacadas. Assim, numa eventualidade de 

premiação, provavelmente serão esses os trabalhadores a receberem-na. 
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A graduação do prêmio estaria no maior ou menor desempenho 

apresentado. 

• Zona de promoção: nessa região o desempenho é excelente. São esses os 

trabalhadores que representam o diferencial da organização, juntamente 

com alguns do grupo de premiação. Os trabalhadores localizados nessa 

região são os candidatos a assumirem novas funções, desde que as 

competências para essas novas funções sejam relacionadas, de alguma 

forma, às competências do grupo em que estão inseridos. Por exemplo: um 

instrumentista de manutenção que estivesse nesse grupo poderia ser 

candidato à supervisão de instrumentação, pois as competências dessa 

última função são praticamente oriundas do primeiro grupo. No entanto, 

não se poderia promover esse instrumentista, seguindo-se esse critério 

somente, para um grupo que tivesse competências completamente 

distintas das do grupo atual dele. Nesse caso, seguindo-se o método 

proposto, o que deveria estar sendo feito novamente é um novo teste de 

competências, para a nova função. 

Formulário da pesquisa 

Foram aplicados questionários aos supervisores, que avaliaram os 

executantes e outros questionários aos gerentes, que avaliaram os supervisores, 

tal qual descrito no esquema de pesquisa. Os formulários utilizados encontram-se 

no anexo A: 
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3.5 Quadro 14 -Pesquisa de confiabilidade 

Como citado, as variáveis dependentes são aquelas que refletem de 

alguma forma a confiabilidade dos equipamentos de produção, notadamente, o 

índice de disponibilidade (DI) e o índice de manutenção boa de cada uma das 

máquinas de lingotamento contínuo. Apesar de não estar diretamente ligado à 

questão da confiabilidade, está sendo verificado também a avaliação da 

contratada ao longo do tempo. 

3.5.1 índice de disponibilidade 

o índice de disponibilidade de equipamento é um índice largamente 

conhecido na manutenção, e é dado, conforme já explanado no referencial 

teórico, por: 

DI = TC - (TMPR + TF) x 100% 
TC 

Onde: 

TC é o tempo calendário de um determinado período considerado, nesse caso, 

um mês; 

TMPR é o tempo de manutenção programada realizado para o equipamento em 

questão, apurado dentro desse mesmo mês; 

TF é o tempo de parada de equipamento em função da falha ocorrida, apurado 

dentro desse mesmo mês. 

Foram levantados os índices de disponibilidade das duas máquinas de 

lingotamento contínuo, de novembro de 2000 a outubro de 2001, quando a 

execução não era terceirizada, e de novembro de 2001 a abril de 2003, período 

em que houve a migração gradativa da execução CST para a execução ESTEL. 



11 8 

3.5.2 índice de manutenção boa 

Esse indice começou a ser utilizado em março de 2002, nas áreas de 

manutenção de controle de processo da CST. Ele foi utilizado nas pesquisas para 

se obter uma idéia de aprimoramento da competência da mão-de-obra executante 

ao longo do periodo em que tem sido utilizado, em função de abranger uma série 

de itens relativos à manutenção, nem sempre relacionados exclusivamente à 

questão da mão-de-obra executante. Esse indice é apurado dentro de um 

determinado intervalo de tempo, normalmente semanal. O fechamento do indice é 

mensal. Ele é uma composição de diversos indicadores de manutenção de 

controle de processo, inclusive o próprio indice de disponibilidade citado 

anteriormente. Cada um desses indicadores entra com um peso na apuração fina l 

o 1MB (indice de manutenção boa). O quadro a seguir mostra a forma de cálculo 

do indice. 

Quadro 15 - Procedimento de cálculo do indico de manutenção boa 

INDICADOR PESO RESULTADO CRITERIO 
Média das ocorrências de 
turno do último trimestre. 

Permite uma variaçao de + 

QUANTIDADE DE Nota inicial igual ao peso. 00 -10% (i tens de 

OCORR~NC IAS DE 1 
Diminui-se essa nota de manulençao e rearmes em 
3COfdo com o critério ao equipamentos). Quando a 

TURNO lado. variaçao extrapolar o 
patamar superior, cada 5 
%, representa uma perda 

de -0,1 . 

Nota iniciai Igual ao peso, 
Igual ou superior a meta. 

DISPONIBILIDADE peso 3. A cada reduçao de 
3 Diminui-se essa nota de 2 % do valor da meta do 

DO EQUIPAMENTO acordo com o critério ao índice de disponibilidade, 
lado. acarreta o imoacto de .0,4. 

OCORR~NCIAS 
Nota inicial igual ao peso. .0,3 ocorrência leve; .0,6 

1 
Diminui-se essa nota de ocorrência moderada; -1,0 

AMBIENTAIS acordo com o critério ao ocorrência grave. 
lado. 

TRANSTORNO 
Nota inicial igual ao peso. .0,1 OCOfrência leve; -0,3 

1 
Diminui-se essa nota de ocorrência moderada; 0,5 

OPERACIONAL acordo com o cri tério ao ocorrência grave. 
lado. 

Nota inicial Igual ao peso. .0,3 ocorrência leve; -0.6 
RISCO POTENCIAL 2 

Diminui-se essa nota de ocorrência moderada; -1,0 
acordo com o critério ao 

lado. 
ocorrência grave. 

INFlU~NCIA NA 
Nota inicial igual ao peso. .0,3 ocorrência leve: -0,6 

1 
Diminui-se essa nota de ocorrência moderada; -1 ,0 

QUALIDADE acordo com o critério ao ocorrência grave. 
lado. 
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INDICADOR PESO RESULTADO CRITERIO 
INDlCE DE Nota inicial igual ao peso. 90 a 100% :: 1; mel\Q( que 

CONSECUÇÃO DO 1 Diminui-se essa nota de 90% o numero deve ser 
PLANO DE acordo com o critério ao igual ao percentual de 

INSPEÇÃO lado. ClJmprimenlo do plano. 

TOTAL 10 Resultado da soma dos Conceito: • 
itens acima 

' CONCEITO 
> 9,5 EXCELENTE 

8,5 9,5 MUITO BOM 
8,0 - 8,5 BOM 
7,0 8,0 REGULAR 
6,0 7,0 RUIM 

< 6,0 PESSIMO 

• O indicador "quantidade de ocorrências de turno" é referente, como o 

próprio nome já diz, ao numero de atendimentos de manutenção do turno 

de controle de processo. 

• O indicador "disponibilidade do equipamento" é obtido pela apuração do 

indice de disponibilidade, já definido anteriormente; 

• O indicador "ocorrências ambientais" reflete o número de ocorrências 

ambientais em função de problemas de manutenção elétrica ou de 

instrumentação; 

• O indicador "transtorno operacional" mostra o grau de transtorno 

ocasionado ao processo produtivo ou à operação do equipamento, em 

função de problemas elétricos ou de instrumentação; 

• O indicador "risco potencial" mostra o grau do risco operacional sofrido em 

função de problemas de ordem de manutenção de controle de processo; 

• O indicador "influência na qualidade" pondera o tamanho do problema de 

manutenção de controle de processo na qualidade do produto; 

• O indicador "' índice de consecução do plano de inspeção" traduz o 

percentual de cumprimento do plano de inspeção de elétrica e de 

instrumentação da área operacional em questão. O resultado da 
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consecução é obtido pela média dos resultados das equipes: elétrica e 

instrumentação. 

3.5.3 Avaliação da contratada 

Como outro referencial de desempenho para essa pesquisa, considerado 

como variável dependente, tomou-se a planilha de avaliação da contratada. Tal 

formulário tem por finalidade avaliar o desempenho da contratada como um todo: 

segurança, gestão, promoções feitas, absenteismo, horas extras dos 

funcionários, etc. Ela já é utilizada nomnalmente na área pesquisada. 

Observa-se que o critério de avaliação sofreu duas modificações ao longo 

do tempo em que esta vem sendo utilizado, em função, justamente, da adaptação 

e do aprendizado obtido pela contratada nesse tempo. As tabelas abaixo mostram 

as planilhas utilizadas e os periodos de sua utilização: 

Tabela 1 - Avaliação da contratada em três períodos distintos do contrato 

DE DESEMPENHO DE CONTRATADAS lEAL 

NUM: CONTRATADA: ESTEL 
a 

ITEM CONCEITO AVALIADO CONDiÇÃO 

1 DE MELHORIA DE QUALIDADE, 
E REDUçAO DE CUSTOS 

U 

I. 

Mlnimo 100% 0.1 

Mlnimo 100% 0.1 

Mlnimo 100% 0.3 

na devoluçao de Mlnimo 100% 0.2 
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0,6 

0,6 

0,6 

• I' 
Mlnimode 02 0,6 

prazos Mlnimode 02 0,4 

0,2 

I I 

CRITÊRIO DE AVAliAÇÃO: 

DE DESEMPENHO DE CONTRATADAS lEAL 

NUM: CONTRATADA: ESTEL 
a 

ITEM CONCEITO AVAliADO CONDiÇÃO 

DE MELHORIA DE QUAliDADE . 
E REDUÇÃO DE CUSTOS 

r 

. I. 

.1.3 Mlnimode01 0,3 

" 

Mlnimo 100% 0,3 
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~~' 
, de 

Mlnimo 100% 0,2 
, 

Meoo< qoe '.5% 0,6 

fTc U .4I C ~ , 
, <='-'e.'OOo, . "",'mo 0' 

'~ 
, 

2.' .7 '00 , Mlnimo 100% 0.2 

2.2.1 
',~~OOC"'''''' 

. . com auditorias 0,6 
, 

~ 1.2.2 

2.2.3 
, , .. pe"" 

(>. , , Mínimo de 02 0,5 

1.3 .do 

2.3.2 I . 
, r , 0.3 

, e",mes ~.dElntro dos prazos Mlnimo de 02 0.2 

, ~ ~,mo,oo% ,.2 , 0.3 , , , 
" 2.5.1 . ' . oos Mlnimo 100% 0.2 

1.'3~7 .~ , 0.2 

2.6. ,de "osllo. Ile" 0,4 

2.6.2 Ile" 0,3 , , 

~ 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: 

·0<:', ,., 

•.•. :N<~ 

AVAl DE DESEMPENHO DE CONTRATADAS I lEAL 

v U'" ~'u NUM: I CONTRATADA: ESTEL 
i i a 
I 

ITEM CONCEITO AVALIADO CONDiÇÃO % ~ 
1 I 'TENS DE . ) DE' IDE' , 

,. , 
r ~;~',oho" , li 

i , 
' .1.1 ~="~,g"m.; ; de , de 01 100,00 0.3 0,00 

'.1.2 -lli . , 
~de5 1 1oõ'oo rf* , 

'.1.3 ; de; ,.,tomo · 0,4 
1.1.6 , de, , , ,de 01 ' 00,00 0.2 10.20 

1.1.7 '''0% "'",,0< de • , de 03 100,00 0,4 0.40 

~ ~ , 
U .1 

,oos ''"'''' , 'i >100% 100.00 0,3 0,30 
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100,00 0,2 0,20 

0,50% 100,00 0,3 0.30 

° 100,00 0,2 0,20 

° 0.2 0.20 

0,3 0,20 

100,00 0,3 0.30 

100,00 0,2 0,10 

100,00 0,3 0,30 

d, 91,00 0,6 0,58 

I I 100,00 0,5 O,SO 

100,00 0,3 0,30 

I I 100,00 0,2 0,20 

prazos 0.2 0,20 

0,3 0.30 

0,3 0,30 

I I 

I , 

CRITÉRIO DE AVAliAÇÃO: 
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3.6 Limitações do método de pesquisa 

Os resultados colhidos com a presente pesquisa, apresentam limitações 

no que tange a aplicabilidade para outras áreas de produção em questão, mesmo 

internas à própria CST, uma vez que o foco é em apenas uma área de produção, 

no caso, o lingotamento contínuo. O processo de produção interfere diretamente 

da forma da manutenção, pois características do produto produzido muito influem 

na dinâmica de funcionamento das equipes de manutenção de área. 

Outro limitante da pesquisa foi que, se por um lado, o fato do pesquisador 

ser participante do processo poder contribuir com opiniões a respeito de pessoas 

e de estabelecimento de competências, além de facilitar a interpretação dos 

dados de produção, por outro, torna a pesquisa sujeita a ruídos devido as suas 

opiniões. Por mais que o pesquisador tenha se colocado numa posição a mais 

neutra possível, ouvindo mais do que opinando nas avaliações feitas, muitas 

vezes essa influência ocorre. 
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4 RESULTADOS DAS PESQUISAS 

4.1 Resultado das pesquisas de competência 

Apresenta-se a seguir o resumo gráfico dos dados obtidos das pesquisas 

de competência, considerando-se os dois métodos utilizados (Spencer e loeus de 

competência). A compilação completa das entrevistas e questionários encontra-se 

nos anexos B até K. 

4.1.1 Resultados - Método de Spencer 

A seguir são apresentados três gráficos principais, com os resultados dos 

grupos analisados, CST e ESTEL79
. Após a avaliação por pontos para cada 

indivíduo, são mostrados a moda dos valores atribuídos para as dimensões das 

competências, a média desses valores e os desvios-padrões. Logo em seguida, 

apresentam-se os resultados gráficos para cada indivíduo analisado, de forma 

que as conclusões do estudo possam ser mais detalhadas. 

Os gráficos das modas dos grupos analisados (instrumentistas, 

eletricistas e supervisores) mostram os valores mais freqüentes encontrados para 

cada uma das dimensões de competência8o
• O objetivo é verificar qual seria o 

79 Conforme citado na metodologia, entenda-se grupo CST como os supervisores, eletricistas e 
instrumentistas que trabalhavam na área, anteriormente à terceirização. Entenda-se grupo ESTEL 
como os atuais trabalhadores (ou aqueles que estavam nas equipes à época da pesquisa) da 
contratada ESTEL. 
80 Conforme explicado no referencial teórico, o dicionário de competências compilado por Spencer 
& Spencer (1993) mostra 20 competências mais usuais, variando nas chamadas dimensões, 
dentro de uma escala a que se denominou just-notíceable-dífference. As pesquisas utilizaram 
somente as competências mais ligadas às funções estudadas: eletricista de manutenção, 
instrumentista de manutenção e supervisor de manutenção. Todas as dimensões de competência 
se encontram descritas no quadro 04 do referencial teórico. 
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valor típico de uma determinada dimensão de competência de um determinado 

grupo. 

Os gráficos das médias e dos desvios-padrões mostram qual é a 

distribuição típica dos valores das dimensões de competências de um 

determinado grupo analisado. Eles mostram uma classificação típica do grupo, e 

sua dispersão. 

Como o caso individual está sendo analisado, a moda e o desvio-padrão 

se tornam ferramentas importantes nas conclusões. Localiza-se, através desses 

dois indicadores estatísticos, o indivíduo dentro do grupo. 

Através dos gráficos de cada competência, tem-se uma idéia clara da 

posição do indivíduo diante do grupo, para cada uma das competências 

analisadas. 

Os gráficos foram montados de forma tal que, para os gráficos dos 

grupos, no eixo X, o que se lê são as dimensões das competências. Por exemplo: 

competência CTE (conhecimento técnico, profissional ou gerencial), que tem 

quatro dimensões: profundidade ou extensão do conhecimento (A), capacidade 

gerencial (B), nível de aquisição de conhecimento (C), e nível de distribuição de 

conhecimento (D). No eixo Y estão os valores alcançados. Já nos gráficos das 

competências, que mostra indivíduo a indivíduo, no eixo X se encontram as 

dimensões da competência. No eixo Y, o valor dessas dimensões. 

Resultados das equipes de Instrumentação 

Gráficos: 



;;: 
. u 

til .. ., - • .!!! • -c: 
C1I 

... 
E • 
::l • .... [--til • .s ... -
til o o 

"C • 
!! • ...J 

W 
l - o-

U) 

• w 

I '" 
l- I "C 

o 
• ~ 

E • • 
o I" () • 
til • ., , 
"C .. , 
til o ... 

U) 
C1I • U -o 

I 
'" til "C c: n o 

C1I o ~ 

E • .- • 1 C • 
til 

F 
lu -., 

"C • 
.!!! • ., ... 
"C • o • == •• til 
E • 
.2 - I 

• 
~ -=:== I , 

• 
. 1 I I ... , , 

C'") N ...... o ...... N 

- -



128 

3 
3 Valores Médios das Dimensões das Com etências dos Instrumentistas 
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Conhecimento Técnico. Profissional ou Gerencial 

3 

2 

o 
D 

-1 • 

2 

o 

1_ ,,_ • Garro2 O Garro3 • GaITG4 • GarroS • AII'a1 o Alfa2 I 
• AIfa4 • ArfaS 

Pensamento Analitico 

A B 
11 Garro1 • Garro2 a Garro3 • Garre4 • GarreS • Alfat a AII'a2 
11 Alfa3 _ AIfa4 • AlfaS 
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Busca de Informaçao 

2.,... __ 

o -",-~ 
INF 

• Garre1 • Garre2 a Gama3 • Garm4 • GamaS • Alfa1 a Alfa2 
• Alfa3 • AIfa4 • AlfaS 

Pensamento Conceitual 

3 

2 

o 
A B 

• Garre1 _ Garre2 a Garm3 _ GarTB4 _ GafroS • Alfa1 a Atfa2 
11 Atfa3 _ AIfa4 • AlfaS 
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Trabalho em Equipe Liderança 

3 B 2 

2 

o 
c 

o 
A B c _. ' . - I 

• GaJTl31 • GaJTl32 o GaJTl33 • Garre4 • GaJTl3S • Alfa1 o Alfa2 I • GaJTB1 • GaJTB2 O GaJTB3 • Garre4 • GaJTl35 • Alfa1 o Alfa2 I 
• Alfa3 • AIfa4 • AlfaS • Alfa3 • Alfa4 • AlfaS 

Construçao de Relacionamento Entendimento Interpessoal 

3 2 

2 

o o 
A B A B 

• GaITB1 • Garm2 (] GaJTl33 • GaJTl34 • GaJTl3S • Alfa1 o Alfa2 • Garm1 • Garre2 (] GaJTB3 • Garra4 • GaJTBS • Alfa1 o Alfa2 
11 Alfa3 • Alfa4 • AlfaS 11 Alfa3 • AIfa4 • AlfaS 
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Orientaçao para o Cliente Orientaçao para Realizações 

2 ~.~ ____________________________ ~~ ____ , 
2 

o 

-1 

o 
-2 I.r.._ .' '_- .. 1 _ - A B c 

1_ r.:.,. ...... 1 _ r.:.,.....,'} ,., r.:.,......,'l _ r.:.,......, A _ .... -<> ........ _ .11. 11 ,,1 ., .11. 11,, ", 
• Garm1 • Garm2 o Garm3 • Garra4 • GarmS • Alfa1 o Alfa2 
• Alfa3 • Alfa4 • AlfaS 

Preocupaçao com a Ordem Iniciativa 

4 I • I 
2 

3 

2L __ -~--- , I I I 1 

O O 

"'" A B 
11 Garm1 • Garm2 o Garm3 • Garm4 • GarmS • Alfa1 o Alfa2 .. Garm1 • Garm2 o Garm3 • Garra4 • GarmS • Alfa1 o Alfa2 
11 Alfa3 . AIfa4 . AlfaS (J Alfa3 . AIfa4 11 AlfaS 
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hJloconfiança Aulocontrole 

2 ~.~ ____________________________ ~.-____ ~ 
2 ~ ____________ ___ 

o 

o 
-, ·· t-I---------

-2 - -1 ' , 
I . Garml • Garm2 O Garm3 _ Garm4 _ GarmS _ Alfa 1 o Ma2 I _ Garml _ Garm2 O Garm3 _ Garm4 _ GarmS _ Alfal O Alfa2 
_ Alfa3 _ AIfa4 _ AlfaS 11 Alfa3 _ AIfa4 _ AlfaS 

Flexibilidade Comprometimento Organizacional 

4 ~------------------~r-------~1 3 ~_~ 

3 
2 

2 

o o 
A B COR 

11 Garml _ Garm2 o Garm3 _ GarT134 _ GarmS _ Alfa1 o Alfa2 • Garml _ Garm2 o Garm3 _ Gama4 _ GarmS _ Alfal o Alfa2 
ti Alfa3 _ AIfa4 _ AlfaS 11 Alfa3 _ Alfa4 _ AlfaS 
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Análise: 

O gráfico dos valores modais indica que das 33 (trinta e três) dimensões 

de competências avaliadas, existe uma coincidência entre o grupo ESTEL e o 

grupo CST nos valores atribuídos em 19 (dezenove) delas, ou seja, em cerca de 

58%. 

Na análise dos valores médios, entendendo-se que quanto maior for a 

nota atribuída para a população avaliada, melhor será o perfil de desempenho, 

pode-se notar que em 15 (quinze) casos, os valores CST são maiores. Em 12 

(doze) casos, os valores das médias são iguais e em 6 (seis) casos, a equipe 

ESTEL possui média superior. 

Utilizando-se uma terceira análise, a de desvio padrão, observa-se, 

primeiramente, que a equipe CST tem desvios-padrões maiores que a equipe 

ESTEL em 11 (onze) casos, em 15 (quinze casos) os desvios-padrões são iguais 

e em 7 (sete) casos, os desvios-padrões ESTEL são maiores. Além disso, os 

desvios-padrões da CST atingem valores bem altos, comparativamente com os 

valores ESTEL, nos casos das dimensões "força do papel de Iíder,,81 

(competência liderança), "preocupação com a ordem" (de dimensão única) e 

"capacidade de lidar com falhas" (competência auto-confiança). Já a equipe 

ESTEL, tem maiores discrepâncias entre o seu grupo, comparativamente ao 

grupo CST, nas dimensões de "profundidade e extensão do conhecimento" 

(competência de conhecimento técnico), na dimensão do "tamanho do problema 

analisado (tanto para a competência pensamento analítico quanto para a 

competência pensamento conceitual), "extensão da rede de relacionamento" 

81 As dimensões de competência foram referenciadas entre aspas. 
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(competência construção de relacionamento) e "nível de auto-controle" (dimensão 

única dessa competência). 

A partir da identificação dessas discrepâncias, deve-se reportar ao 

detalhamento das equipes nos gráficos de cada competência, de forma a se 

conhecer o que está levando a esse comportamento. Para o grupo CST observa

se que as grandes diferenças na competência liderança está nas divergências 

entre a liderança acentuada de Gama2 em relação a deficiência de Gama1 e de 

Gama5. A equipe ESTEL, nesse ponto, se comporta de forma mais uniforme. Na 

competência preocupação com a ordem, o destaque positivo de todos os dois 

grupo é novamente de Gama2. Vê-se variabilidade na dimensão de "capacidade 

de lidar com falhas" tanto de Gama1, quanto de Gama4, ambos da equipe CST. 

Na dimensão "profundidade e extensão do conhecimento", observa-se grande 

uniformidade na CST, com todos tendo aproximadamente o mesmo 

conhecimento. Já no grupo ESTEL observa-se uma diferença de domínio entre o 

grupo: Alfa1 tem capacidade equivalente aos membros da CST. Logo a seguir, 

outros três membros do grupo estariam num domínio intermediário, e por último, 

constata-se que Alfa5 tem domínio ainda incipiente. Nas competências de 

pensamento analítico e pensamento conceitual, os pontos de discrepância para 

menor dos grupos CST e ESTEL são Alfa4 e Alfa5, ambos da ESTEL. Na 

competência de construção de relacionamento, observa-se em Alfa4, da ESTE L, 

a principal discrepância negativa, com dificuldades tanto na "intimidade dos 

relacionamentos construídos" quanto na "extensão da rede de relacionamentos". 

Quanto à competência auto-controle, observa-se que Alfa1 e Alfa2, ambos da 

equipe ESTEL, são destaques positivos diante dos dois grupos. 



Resultados das equipes de Elétrica 

Gráficos: 
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Conhecimento Técnico, Profissional ou Gerencial 
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Pensamento Atlalltico 

A B 
• Delta1 • Delta2 o Delta3 • DeIa4 • DeltaS • Beta1 o Beta2 
11 Beta3 • Beta4 • BetaS 
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Busca de Informaçao 

2 , I.' 

1 

o 
INF 

• Delta l • Delta2 O Del\a3 • Della4 • DeltaS • Betal O Beta2 
11 Beta3 • Beta4 • BetaS 

Pensamento Conceitual 
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Trabalho em Equipe 
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Liderança 

2 • 

o 

-1 

c 

o Delta3 li Della4 li DeltaS li Beta1 o Beta2 
li BetaS 

Entendimento Inlerpessoal 

4 -,,-____ _ 

3 -

2 

o 
A B 

-1 h • 
f - """_. li Delta2 o Delta3 li Detta4 li DeltaS li Beta1 o Beta2 f 

li Beta4 11 BetaS 



142 

Orientaçao para o Cliente Orientaçao para RealizaçOes 
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~tocontrole 
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Análise: 

Também foram analisadas 33 dimensões de competências para os 

eletricistas, e destas, existe uma coincidência nos valores atribuídos em 16 

(dezesseis) delas, assim sendo, com uma coincidência entre os perfis de 

competências dos grupos CST e ESTEL em cerca de 49%, que é ainda menor 

que no caso dos instrumentistas. 

Na avaliação das médias, nota-se que em 4 (quatro) casos, os valores 

CST são maiores. Em 8 (oito) casos, os valores são iguais e em 21 (vinte e um) 

casos, a equipe ESTEL possui média superior. 

No caso analisado, observa-se que os desvios-padrões da equipe de 

eletricistas da ESTEL são maiores que os da CST. Em 5 (cinco) casos, os desvios 

da equipe CST são maiores, em 10 (dez) os desvios-padrões são iguais e em 18 

(dezoito) casos, os desvios-padrões da ESTEL são maiores. Agora são os 

desvios-padrões da ESTEL que atingem valores bem altos, comparativamente 

com os valores CST. Os destaques discrepantes da ESTEL estão com as 

dimensões: "complexidade de análise" (competência pensamento analítico), 

"intensidade de ação em promover o trabalho em equipe" (competência trabalho 

em equipe), a "força do papel de líder" (competência liderança), "intimidade dos 

relacionamentos construídos" (competência construção de relacionamentos), 

"complexidade e profundidade do entendimento" (competência entendimento 

interpessoal), "capacidade de lidar com falhas" (competência auto-confiança), 

"nível de auto-controle" (competência auto-controle) e "capacidade de aceitar 

mudanças" (competência flexibilidade). Por parte da equipe CST, o destaque 

ocorre na dimensão "intensidade de comprometimento organizacional" (dimensão 

única dessa competência). 
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Para uma melhor análise dessa grande dispersão do grupo ESTEL, 

deve-se considerar os gráficos de cada competência. Esses gráficos mostram que 

Beta2 e Beta5 são destaques positivos em relação ao restante do grupo quanto a 

complexidade de análise. Quanto ao trabalho em equipe, todo grupo ESTEL tem 

destaque, mas Beta2 é muito forte nesse item. Quanto à "força do papel de líder", 

tem-se dois extremos na ESTEL, positivamente, por conta de Beta2 e 

negativamente, por conta de Beta3. O ponto de destaque na "intimidade dos 

relacionamentos construídos" está com o Beta1, que tem isso bem exacerbado. 

Na "complexidade e profundidade do entendimento" Beta4 se destaca 

positivamente, enquanto Beta5 tem dificuldades. Na questão de saber lidar com 

falhas, Beta4 tem grande dificuldade. Quanto ao auto-controle, Beta2 apresenta 

bastante equilíbrio, porém Beta3 apresenta valor baixo. Para finalizar o grupo da 

ESTEL, na questão de aceitação de mudanças, encontram-se dois extremos: em 

Beta4, que aceita mudanças rapidamente e em Beta5, que parece ser bem rígido. 

Na dimensão de comprometimento organizacional, onde o grupo CST tem 

grandes desvios, observa-se que Delta2 e Delta5 têm destaque positivo, em 

comparação a Delta3, que não tem destaque. 

Resultados dos Supervisores 

Gráficos: 
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5 Valores Médios das Dimensões das dos 
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4 
Flexibilidade 

3 
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Análise: 

Também se utilizando os gráficos, observa-se que existem 6 (seis) casos 

de coincidência entre os valores modais dos supervisores CST e ESTEL, de um 

total de 20 (vinte)dimensões analisadas. Do total restante, os supervisores da 

CST estão ligeiramente superiores em 3 (três) dimensões, os supervisores 

ESTEL estão superiores em 1 (uma) dimensão, Existem alguns pontos onde o 

valor modal não está definido para ambos os grupos, porém, em sua grande 

maioria, os valores atribuídos a essas dimensões no grupo CST são maiores que 

as do grupo ESTEL. 

Considerando-se a análise das médias, observa-se que em 12 (doze) 

casos os supervisores CST têm maiores valores atribuídos. Em 7 (sete) casos, no 

entanto, as dimensões de competências têm valores iguais para as duas equipes. 

Há uma dimensão de competência em que os supervisores ESTE L se destacam, 

em média: a complexidade da ação para manter ou diminuir variações, da 

competência preocupação com a ordem. Numa análise do desvio-padrão de cada 
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uma das dimensões, observam-se pontos de destaques: na "intensidade e 

abrangência de desenvolver pessoas" (competência de desenvolver outros), na 

"intensidade da assertividade", na "intensidade da ação de promover o trabalho 

em equipe", no "nível de esforço pessoal" necessário (competência iniciativa), no 

"grau de inovação" (competência orientação para realizações) e na "capacidade 

da análise" (competência pensamento analítico). Analisando-se os indivíduos, 

através dos gráficos isolados de competência, nota-se que o supervisor Gama 

tem acentuado destaque positivo no grupo, enquanto Alfa apresenta os valores 

mais baixos. Na "intensidade da assertividade" tem-se novamente o supervisor 

Alfa como o menos competente, sendo a única discrepância do grupo. Na 

questão do "trabalho em equipe", o supervisor Gama é o mais fraco de todos e o 

destaque positivo está com o supervisor Delta. Na questão de "esforço pessoal 

em relação a iniciativa", o supervisor Gama tem destaque. Os supervisores da 

ESTEL apresentam valores menores, sendo o menor valor o do supervisor Alfa. 

No "grau de inovação" tem-se destaque positivo para o supervisor Gama, 

enquanto os supervisores da ESTEL, ambos deixam a desejar nesse ponto. 

Quanto à questão do pensamento analítico, essa traz um destaque negativo, mais 

uma vez, para o supervisor Alfa. 

4.1.2 Resultados - Método do Locus de competência 

Após a aplicação dos questionários aos supervisores e aos gerentes, 

foram montados os mapas de competência82
. Os mapas mostram os indivíduos, 

82 Conforme explanado na metodologia, quadro 14, o mapa é uma composição de desempenho e 
habilidades. O eixo X pontua o desempenho em até 100 (cem) pontos. O eixo Y pontua as 
habilidades em até 300 (trezentos) pontos, somando-se cada grupo de habilidades: técnicas, 
organizacionais e comportamentais 
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dentro do seu grupo. As análises foram feitas grupo a grupo (CST ou ESTEL), 

especialidade a especialidade (instrumentistas, eletricistas e supervisores). 

Resultados das equipes de Instrumentação 

Gráficos: 
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Análise: 

Observa-se pelos gráficos levantados que os instrumentistas da CST 

estão dentro de um mesmo locus de competência, na região de treinamento, com 

destaque no desempenho de Gama4. A exceção fica com o Gama1, que se 

encontra próximo a região de investigação. Quanto à equipe da ESTEL, observa

se que se encontram num ponto aquém dos instrumentistas da CST, com 

pequeno destaque positivo para Alfa2 e Alfa1, que se encontram na região de 

investigação enquanto os outros três membros do grupo estão na zona crítica. 

Resultados das equipes de Elétrica 

Gráficos: 
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Análise: 

Os eletricistas da CST estão entre a zona de treinamento e a de 

premiação. Quanto aos eletricistas ESTE L, estão bastante dispersos em suas 

competências. Por esse método, Beta4 e Beta1 podem ser considerados 

adaptados, e até mesmo prontos para serem premiados. Beta2 está em 

treinamento, Beta3 tem que ficar em observação e Beta5 mais ainda, por estar 

em zona crítica. 

Resultados dos Supervisores 

Gráficos: 
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Análise: 

Nessa análise, pode-se verificar que o supervisor Gama ainda tem 

característica de estar em treinamento. O supervisor Delta está pronto pelo ponto 

de vista de treinamento, pelos resultados obtidos, porém, há que se investigar 

porque não está conseguindo desempenhar mais. Quanto aos supervisores da 

ESTEL, verifica-se que ambos estão aquém de um ponto ideal, estando a 

supervisora Beta dentro da região de investigação e o supervisor Alfa, numa 

região crítica. 

4.2 Resultado das pesquisas de confiabilidade e qualidade da manutenção 

4.2.1 índice de Disponibilidade 

Os gráficos seguintes mostram os índices de disponibilidade do 

lingotamento contínuo 01 e do lingotamento contínuo 02, considerando-se: 

1. Período de novembro de 2000 a outubro de 2001, quando a execução da 

manutenção era toda própria CST; 

2. Período de novembro de 2001 a abril de 2003, quando a execução de 

manutenção passou a ser mista (CST e ESTEL juntos), e posteriormente, 

somente terceirizada; 

3. São indicados nesses gráficos a meta interna para a disponibilidade de 

equipamento, mês a mês, bem como os principais fatos que não 

permitiram o alcance desta meta, ressaltando-se, a seguir, se o problema 

principal foi de origem elétrica ou de instrumentação. O quadro abaixo 

mostra os itens indicados nos gráficos como esses pontos de falha: 
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Quadro 16 - Descrição dos pontos que falharam nas máquinas de Lingotamento Contínuo 

As máquinas de lingotamento contínuo são dotadas de carros distribuidores, que são o suporte 
para o distribuidor refratário de aço. São dois carros distribuidores por máquina. Eles são móveis, 
de forma a permitir a troca dos d istribu idores refratários sem que haja interrupção do 
lingotamento 
Para toda conexão elétrica e de fluidos da parte fixa das máquinas para esses carros 
distribuidores, são utilizados equipamentos do tipo esteira de cabo, que são equipamentos 
móveis nos quais trafegam os cabos elétricos e as mangueiras de fluidos 
As máquinas de lingotamento contínuo da CST têm a possibilidade de trocar ou ajustar a largura 
da placa produzida sem necessidade de parar a máquina. Para tanto, contam com um sistema de 
troca de largura, que posiciona as faces estreitas do molde de lingotamento contínuo até que a 
largura visada seja obtida. As faces estreitas do molde deslizam em relação às faces largas 
A medida conhecida como taper, reflete a inclinação, necessária e controlada, das faces estreitas 
do molde em relação às faces largas 
Para a medição da largura da placa produzida existem dispositivos eletrônicos conhecidos como 
reso/vers, na máquina 01 ou encoders, na máquina 02, que estão acoplados aos motores que 
fazem a movimentação das faces estreitas em relação às faces largas do molde 
Um pressostato é um medidor de pressão que produz efeito de comutação de contato elétrico no 
caso de atingimento desta pressão em níveis ajustados 
Um c/amping da máquina de corte sobre a placa significa um grampeamento, tal que o 
movimento desta máquina, que corta a placa produzida nas dimensões desejadas, se una ao 
movimento da placa 
As máquinas de lingotamento contínuo são divididas em segmentos, ou seja, pequenos trechos, 
ou módulos, independentes entre si, que podem ser substituídos em casos de problemas 
A barra falsa é o mecanismo que é inserido no interior na máquina previamente ao lingotamento, 
de forma a dar sustentação ao início da placa de aço produzida. Ela é similar a uma grande 
corrente, que é colocada no interior da máquina de lingotamento contínuo 
A válvula-gaveta é o mecanismo de controle do fluxo de aço que é despejado no molde de 
lingotamento contínuo 
O veio de lingotamento é o local da máquina onde é formada a placa de aço. As máquinas de 
lingotamento contínuo da CST possuem 2 veios cada uma 
Pane/ mate é a interface gráfica entre o operador e o sistema de controle, chamada de interface 
homem-máquina, onde este operador recebe instruções e muda parâmetros operacionais de 
controle da máquina 
PLC: controlador lógico programável. E um computador dedicado para controlar a seqüência 
lógica de operações da máquina. Quando existe a perda da memória de um determinado PLC, 
isto significa que o software aplicativo de controle do PLC foi apagado de forma indesejada 
A máquina de corte do lingotamento contínuo é o equipamento responsável por cortar a placa de 
aço produzida dentro do comprimento estipulado pelo cliente 
Fusível é um componente elétrico que tem como objetivo proteger outros dispositivos elétricos 
contra uma sobrecarga, mais precisamente, contra uma elevação extrema da corrente elétrica 
O softc/amping é um sistema que produz uma pressão hidráulica nas faces largas do molde, tal 
que as mesmas possam ter uma pequena abertura, e assim, as faces estreitas podem deslizar 
entre as largas, permitindo o ajuste de largura da placa produzida sem a necessidade de parar a 
máquina de lingotamento contínuo. A válvula de softc/amping é a válvula que controla essa 
pressão 
O nível de aço líquido no interior molde é controlado por um sistema específico, que tem como 
elemento final de controle a válvula-gaveta, já citada anteriormente 
Uma válvula shut-off é responsável pela abertura e fechamento rápido de um sistema específico. 
Para comandar essa abertura e fechamento, tem-se uma outra pequena válvula, chamada de 
"válvula solenóide", que, através de um sinal elétrico, envia ar ou não para o atuador dessa 
válvula shut-off, fazendo a comutação da posição da mesma entre aberto ou fechado 
O tracking é o sistema que identifica exatamente a posição de cada pedaço de placa que está 
sendo produzido no interior da máquina de lingotamento contínuo. Ele é o principal parâmetro de 
controle de qualidade do material produzido 
O carro distribuidor possui um sistema de levantamento e abaixamento, conhecido como sistema 
de içamento, que tem como finalidade principal permitir a translação do carro sobre os moldes 
nos momentos de troca de distribuidor. O sistema de controle elétrico desse equipamento possui 
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um componente que é responsável por distribuir a alimentação elétrica dentro dos parâmetros 
adequados, conhecido como transformador. Este transformador é protegido eletricamente por um 
fusivel 
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, 

Resultados - Indice de Disponibilidade 
Seção de Manutenção de Controle de Processo de Lingotamento Contínuo-lEAL 

UNIDADE OPERACIONAL: LlNGOTAMENTO CONTíNUO 1 - CST 
100.00 - ............. __ .......... . __ ......... .. ..... .. __ .......................... -................ -- ............ ................. -............ 

Falha no cartao Resource 
Manager do PLC-C 1.1 Bobina 
do resolver inferior esquerdo 

- . • ... _ ............... _. __ ... _ ... _ ...... _. _. -do moJde3-veJo .2 ..................... __ .. _ .. _ ...............•..•..•.. o •• 0_ •• __ •• -o. 0 _' . 

~- ~ ~ - ~ ~ 
- ............................ . ........ ............................................ .. ; . 

Falha no clamping 7 "' .,,"'- " Perda de taper lado corte do veio 1. 
esquerdo Infenor veio 
2 I Defeito no . 

- . . . . . . . . .. . _ ........... _ ... _ ... _ .. _. . . . . . . . . .. . .~~~~~~~I~t~ p.~~ ?9.~ . _ . _ . _. _ ~~~~~~a~~~~~~:~d~~=:e.nc: 
I-.. veio 1 J Sistema de ajuste de largura 

Curto circuito no cabo do molde 8 (veio 2) I Falha na 
da esteira do CD1 1 translaçao da mâquina de corte do 
Perda de taper lado veio 2. 
eSQuerdo no veio 1 

N O J F M A M J J A S O 

- Mela 98,33 98,52 98,50 97,00 97,00 98,40 98,77 98,45 98,50 98,50 98,44 98,50 

- DI 98,45 98,79 98,59 97,38 97,40 97,85 98,48 98,29 98,66 98,21 98,48 98,15 

~OIAcum. - - 98,59 98,64 98,64 98,51 98,45 98,42 98,46 98,43 98,43 98,41 

COMENTÁRIOS: 
Período de novembro de 2000 a outubro de 2001 , quando a execução da manutenção era toda própria CST. 
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Resultados - Indice de Disponibilidade 165 

Seção de Manutenção de Controle de Processo de Lingotamento Contínuo-lEAL 
UNIDADE OPERACIONAL: LlNGOTAMENTO CONTíNUO 2 - CST 

Colisão das pontes Desarme do sistema de 
rolantes 44PR01 e Falha de comunicação entre troca de largura do veio 4 J 

Defeito no Hub de fibra 44PR02 I Falha no Panel mate e PLC dos Queima do fuslvel dos 

99,00 -.. .. cilindros 1 e 2 do veios. I Falha do comando pressostatos do c/amping 6tica Que liga o PLC-T2 e 

veio 4 e cilindro 2 . -da manete ,da- ponte 'rolante· . veio 4 1 Falha no oscilador . . (). .sistema .su.pePolisório,.J . 

veio 3 44or02 do molde veio 4 . Desarme do sistema de 

A ...:s::: troca de laroura do veio 4. 

............ ... ... ............... .....\ .... i. .... à .. \ ....k~ .... 98,00 -

Y " .. "L\. SI programa do 
PLC·F2. 1 _____ 

97,00 - ..... 11 ......... . ........ . ....................................... Sistema .... de .............. ? ......................... 
Falha no Nível do 

~ sistema de Falha no Sistema Molde Veio 3A L--

troca de de Ajuste de I O ·t d d L Travamento da válvula Queda da barra sei a ar o . I d ft 
largura do . Largura do Molde M Id proporciona e 50 
veio 4 I falsa no vela 4. I Veio-04 I Falha na o e clamping do molde do veio 

96,00 - ....... · Oesarme ~·· do ' .. ~.a.I~~ ......... 0.0: ... abertura- ····· .. da ... T/av.amento ............ do . A ..... 1. .... falha ...... dos ... 
Disjunlor de oscilador . do valvula gaveta computador do molde acioname.ntos do veio 4, 
alimentaçao mol~e vela 4, carro 4 veio 4. I ressonante I Desarme da por desatlvaçao do módulo 
do Grupo 3 do receita nao Queima do molar maquina de corte do veio ASB e Rack 10 (PLC B2) 
Veio 4 carregou rin I'!Yl'lIt~tnr vl'!in.4 4. oueima de fusível. 

95,00 
N D J F M A M J J A S O 

- Meta 97,08 98,52 98,50 98,50 98,50 98,30 98,50 98,45 98,50 97,20 98,44 98,50 
- DI 96,66 98,52 96,98 97,77 98,60 97,11 98,43 98,33 97,22 97,02 98,30 98,03 
~DIAcum - - 96,69 97,1 9 97,66 97,67 97,82 97,91 97,81 97,88 97,92 97,93 

COMENTÁRIOS: 
Periodo de novembro de 2000 a outubro de 2001, quando a execução da manutenção era toda própria CST. 
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Seção de Manutenção de Controle de Processo de Lingotamento Contínuo-lEAL 
UNIDADE OPERACIONAL: LINGOTAMENTO CONTíNUO 1 - CST 

100,00 _ ............ .. .............. .. ...... . 
Quebra do bloco de contato 
auxiliar do contator BC do 
içamento principal da ponte 
rolante 44PR06 / Falha no 
sistema de controle de nível 
do molde (NKK) do veio 2, 

. 'Fãitiã' no' pt:.c '81: 'qüe'imã'~"'" 
de Cartões Logic 
Processor e dois cartões 
Remote Scanner. / Falha 

99,00 

98,00 

'""'t •••••. • •••• . •• •••.• •• •••••• •••••• . ••• '--_____ ----.... 

-+ .... ,.r-..:....:....:;..:....:...::...:....:...::...:...:...:....:..:....:....:...:..~~ 

ntor 
alimentação do barramento das 
pontes 44PR01 e 44PR02. 

no sistema de ajuste de 
largura do molde 7, veio 2 

97,00 _ .. ... Falha nos cartões Resource 
. ;:"{a'"ãgfÚ" e . Lógic' pjõéêssor 'dã' r .. .. ..... ........ \Z' .. . 
PLC Pyramid A 1. / Falha no r--

.[ ) Problemas no 
.. ... ~ ......... ................. . . ~ . . eoço..d.er: .... . d9 .~ .. 

translação da 
máquina de 
corte 1. 

96,00 
- Meta 

- DI 

sistema de ajuste de largura do ~ 
molde 6. veio1 

N D J F M A M J J 

Falha no ajuste de largura durante o 
lingotamento / Perda do controle da 
pressão P2 do veio # 1 / Desarme do 
sistema de ajuste de largura do veio 1. 

A S o N D J F M A 

98,35198,35198,40198,40198,40198,40198,40198,40198,40198,40198,40198,40198,40198,40198,40198,40198,40198,40 

98,49198,44198,51198,51198,62198, 15198,45198,82196,76197 ,20198,22198,66197 ,68198,52196,991100,0198,72198,55 

- DI Acum 197,84198,42198,51198,51198,55198,45198,45198,70198,42198,27198, 12198, 19198, 14198, 14196,99198,52198,52198,53 

COMENT ÁRIOS: 
Período de novembro de 2001 a abril de 2003, quando a execução de manutenção de controle de processo passou a ser 
com pessoal da CST e da ESTEL juntos. Pouco a pouco houve a desmobilização da equipe CST e a mobilização da 
equipe ESTEL. 
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Resultados - Indice de Disponibilidade 
Seção de Manutenção de Controle de Processo de Lingotamento Contínuo-lEAL 

UNIDADE OPERACIONAL: LlNGOTAMENTO CONTíNUO 2 - CST 
,I Sistema I ,;:-=-----=0-=...:.... __ ----, de Queima de fuslvel de 

1 00 O 1" ... ... .. ·1 · 9.u.~~rr!~ .. ~!J . . . ~C?~ i.n.~ . . ~. . ~~1:· ~? !~.c.k!·~~ . ~~. }~~i~~!J~~~!~ ~.~ ~i~~t~... .. . ~1!'!1.e.'"!t~~?: . . tr~~~!t?'!':l~??r . 
, avana no plugue da . . de largura do molde de controle do Içamento do 

válvula solen6ide SV4 e IIngolamento. devido do veio 4. I Desarme carro distribuidor do veio 4. I 
mau contato no cabo falha no encoder do do disjuntor de Falha na tentativa de Perda 
comum de alimentação do segmento 6 do veio alimentaçao do de bateria do RolI Gap. I 
Rack 01-PLC 82 do veio 4. I Falha da press barramento das Desacoplamento do 99 O J ....... / .. ~ ·4, . . . · 1· .. . Nilh& . .. -Aa· . P2. (~)(Iraçao .da ca. .por1tes- •• ~Ro.l· - - - - - - - ~a~afU6() - - - -da - -Raste - -da -

, I , representaçao da barra e~ IIngotame 4APRn? válvula controladora de 
falsa inserida no veio 3. VAln ~ água de spray do edge 

'" 
98,0 l···· 

controle de nivel do molde do veio 

97, O 1--I---. ----- ~ --~ê~so~~rlt~:S~av~; vi'rã~~~~i~dev~~m~~J~~ . I •• - - - .... . 

96,0 

Travamento dTválvula proporcional de Soft Clamping do molde. I 
Desarme do exaustor da câmara do veio 4 I Sistema de troca de largura 
veio 3. lado superior esquerdo I Sistema hidráulico dos carros 

N O J F M A M J J A 5 o 

do veio 3 

Rompimenlo de cabo elétrico na esteira 
móvel do carro distribuidor n04. I Parada 
de produçao devido falha no sistema de 
ajuste de largura do veio 4. I perda de 
comunicaçao entre os instrumentos de 
campo e o cart!o Field 8us - veio 3 

N O J F M A 

- Meta 98, 98,00 

- DI 98,62 

98,2 

COMENTÁRIOS: 
Periodo de novembro de 2001 a abril de 2003, quando a execução de manutenção de controle de processo passou a ser com 
pessoal da CST e da ESTEL juntos. Pouco a pouco houve a desmobilização da equipe CST e a mobilização da equipe 
ESTEL 
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A tabela a seguir resume os gráficos de disponibilidade. Ela mostra, por 

máquina, os Dls máximos e mínimos encontrados, quantas vezes a meta foi 

atingida ou superada e o número de meses que a meta não foi atingida por 

problemas de origem elétrica ou de origem de instrumentação. Há que se 

considerar que algumas vezes a origem não está clara entre essas duas 

especialidades. Nesse caso, foi imputada origem a ambas as especialidades. 

Tabela 2 - Resumo dos gráficos de índices de disponibilidade 

Total de 
DI acima 

Ocorrências de 
da meta 

Área Período 
DI DI Instrumenta 

mínimo máximo Número Elétrica Ambas 
Me ção 

Ocor 
Me ses 

% Oco r % Ocor % Ocor % 
ses 

Ling. Equipe 
97,38 98,79 12 10 7 58,3 7 58,3 1 8,3 2 16,7 

Cont. CST 
01 Equipe 

96,76 100,00 18 11 12 66,7 7 38,9 2 11,1 2 11 ,1 
ESTEL 

Ling. Equipe 
97,08 98,52 12 23 2 16,7 11 91,7 8 66,7 4 33,3 Cont. CST 

02 Equipe 
96,62 99,56 18 18 11 61,1 9 50,0 8 44,4 1 5,6 

ESTEL 
tlJ 

Observe que no período em que a mão-de-obra era própria, a meta de DI 

foi ultrapassada em 58,3% dos casos na máquina 01. Nesse mesmo período, o 

sucesso na máquina 02 foi de 16,7%. Após a ESTEL assumir a execução de 

manutenção de controle de processo parcial ou totalmente, esse índice passou a 

ser 66,7% na máquina 01 e 61,1 % na máquina 02. 

O resumo mostra ainda que na máquina 01 os problemas de elétrica 

diminuíram após a terceirização: de 7 problemas em 12 meses, para 7 em 18. 

Isso equivale a uma queda na razão, de 58,3% (7/12) para 38,9% (7/18). Os 

problemas de instrumentação sofreram leve aumento (de 8,3% para 11,1 %). Na 

83 Equipe CST significa período em que a mesma era feita somente pela equipe CST. Equipe 
ESTEL significa o período já com terceirização 



169 

máquina 02 os problemas de elétrica diminuíram muito (de 91,7% para 50,0%), 

enquanto os de instrumentação diminuíram um pouco menos (de 66,7% para 

44,4%). 

Assim, uma segunda investigação deve ser feita: os problemas que 

levaram a paradas de equipamentos estão relacionados, realmente, à questão da 

mão-de-obra executante? Para essa análise, foi feita a investigação que se 

segue. 

Na área de manutenção de controle de processo do lingotamento 

contínuo as falhas mais graves são analisadas em profundidade, seguindo 

metodologia específica de causa e efeito. No anexo M são colocados algumas 

dessas análises de causalidade de perdas84
. Ao se verificar cada uma dessas 

análises, observa-se que muito freqüentemente não estão relacionadas, de forma 

alguma, às questões de execução de manutenção. A tabela a seguir é uma 

continuação da tabela 02 acima e mostra, para os casos de não cumprimento de 

meta, se há responsabilidade da execução ou não. A análise detalhada foi feita 

em relação aos itens comentados nos gráficos de disponibilidade. Considerou-se 

também como responsabilidade de execução, itens que além do fator execução 

da manutenção, estivessem aliados a outras causas, pois, de acordo com a 

metodologia de análise de causalidade de perdas, é muito raro que exista uma só 

causa básica para uma determinada falha. 

84 A causalidade de perdas é uma metodologia de análise de falhas, introduzida na CST pela 
consultoria DNV (Det Norske Veritas) - da Noruega, em 1999. Tinha como finalidade inicial avaliar 
as causas básicas dos acidentes de trabalho ou de acidentes de trabalho potenciais. 
Posteriormente, essa metodologia estendeu-se às áreas de manutenção da CST, com a finalidade 
de avaliação das causas básicas de falhas de equipamentos (nota do autor). 
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Tabela 3 - Responsabilidades da mão-de-obra executantes nas falhas ocorridas 

Ocorrências de 

Área Período Elétrica Instrumentação 

Total 
Respons. Respons. 

Total 
Respons. Respons. 

execução outros execução outros 

Ling. 
Equipe 

7 O 7 1 1 O CST 
Contínuo 

Equipe 01 
ESTEL 7 3 4 2 1 1 

Ling. 
Equipe 

11 2 9 8 1 7 CST 
Contínuo 

Equipe 02 
ESTEL 9 4 5 8 1 7 

TOTAL 34 9 25 19 4 15 

Verifica-se, primeiramente, que dos 53 (34 +19) eventos (ou ocorrências) 

relatados como responsáveis pelo não atingimento da meta de disponibilidade de 

equipamento, os quais têm origem clara de elétrica ou de instrumentação, 

somente 13 são relacionados à mão-de-obra executante, sendo 9 de elétrica e 4 

de instrumentaçã085
. Detalhando um pouco mais, verifica-se que no período 

anterior à terceirização, a elétrica contribuía com 2 problemas e a instrumentação, 

com 2, para ambas as máquinas de lingotamento contínuo. Esse número passou 

a ser 7 e 2, respectivamente, para cada especialidade. Logo, houve um aumento 

proporcional dos problemas elétricos após a terceirização: 7 em 18 meses 

(38,8%), contra 2 em 12 meses (16,7%). Já na instrumentação, houve uma 

diminuição, considerando-se a relação com o período de tempo: 1 em 18 meses 

(5,6%) contra 1 em 12 meses (8,3%). 

85 Para essa constatação, o autor pesquisou cada uma das causalidades de perdas feitas pelas 
equipes de inspeção da área de lingotamento contínuo. Algumas delas, a título de exemplo, estão 
no anexo L. 
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4.2.2 índice de Manutenção Boa 

Os gráficos a seguir mostram os índices de manutenção boa do 

lingotamento contínuo 01 e do lingotamento contínuo 02, considerando-se: 

1. Período de março de 2002 a abril de 2003, pois o índice foi criado em 

março de 2002. Assim, o indicador compreende somente a época em que 

a execução de manutenção passou a ser mista e, gradativamente, 

terceirizada (O total previsto de executantes era de 24, e em março de 

2002, já havia 19 pessoas da ESTEL, conforme mostra o anexo L). Isso 

mostra que o indicador existe praticamente de forma simultânea com a 

terceirização da área.; 

2. Os gráficos também mostram a curva de tendência desse índice; 

3. São mostrados os outros gráficos, que detalham o índice de manutenção 

boa nos principais indicadores que o compõem, e que têm, de alguma 

forma, relação com a terceirização da mão-de-obra executante86
. 

86 Essa análise está sendo mostrada a seguir. 
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Resultados - índice de Manutenção Boa 
Seção de Manutenção de Controle de Processo de Lingotamento Contínuo-lEAL 

UNIDADE OPERACIONAL: LlNGOTAMENTO CONTíNUO 1 - CST 

10 

.. . . - . - - - - -
9 

8 

7 

6 

Meses MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 
- Valor 8,40 8,85 9,70 9,66 8,94 8,75 9,20 9,37 9 ,27 8,78 9,80 9,70 9,92 9,90 

COMENTÁRIOS: 
Média do mês de março de 2002 a abril de 2003: 9,30%. Este indicador passou a ser adotado a partir de 
março de 2002. 



3 o ' 

2 

o 

Ocorrências de Turno 

Indice ficou 
15% acima da 
média dos 
últimos 12 
meses. 

r-_ ----' 

• 

Quebra do 
acoplamento 
do tacogerador da 
44 PROlr. ___ --' 

Aumento 
número 
rearmes 
mesa 
rolos. 

Ocorrências de rearme e manutençao 47% 
acima da média das últimas 12 semanas. 

de 
de 
na 
de 

Mases MAR AIR MAl JUH JlA. AGO SEr OUT NOV DEZ JAN ~ MAR AIR 

I---- Valor 0.7 

I- Média O,, 

3 

1 

1.0 1.0 1,0 1,0 1,0 O,, 0,7 O,, 

O,, O,, O,, O,, O,, O,, O,, O,, 

Risco Potencial 

Falha do ajuste de largura no 
50ft clamping do veio 2. 

--" 

O,, 1,0 O,, 1,0 

O,, O,, O,, O,, 

o o 

~..?.-::: \ l- o o - '"' Falha do 
PLC Bl . 

H .. 
Falha do Falha sistema de 
PLC Al . pressao de ajuste 

O 
de largura. 

Meses MA AIR MAl JUH JlA. AGO SEr OUT NOV DEZ JAN ~ MA AIR 

- Yalor 1,' 2,0 2,0 2,0 1,0 0,7 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 

- Média 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

O,, 

O,, 

3 

2 

I 

O 

Ma la. 

- Valor 

- Média 

3 

1 

1 

O 

M •••• 

- Valor 

Média 
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•• ....... ~ .... " . .... .., .............. 0 .... ' 

Falhas no 50ft c/amping ... Perdas de 
superior do veio 2. produtividade 

- causadas por 
Problema no . oscilaçao e V Iransformador II cahbraçlles 
TROS. ~ do NKK. Falha no Zr\ ... sistema de 

o 

pressao de - - ,- --
o 

o o o '\7 / ajuste de 
largura. 

MA AIR MAl JUH JlA. AGO SEr OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 
O,, 0,3 O,, O,, 

O,, O,, O,, O,, 

MAR AIR MAl JUH 

1,0 1,0 1,0 1,0 

O,, O,, O,, O,, 

0,0 0,0 0,7 0,7 O,, 0,7 0,7 

O,, O,, O,, O,, O,, O,, O,, 

Influência na Qualidade 

Problema com 
encoderda 
translaçao da 
Máquina de 
Marcacao 1. 

0,7 O,, O,, 

O,, O,, O,, 

. .. _ ~s. 

JlA. AGO SEr OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 O,, 1,0 1,0 

O,, O,, O,, O,, O,, O,, O,, O,, O,, 

AIR 

1,0 

O,, 
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Resultados - índice de Manutenção Boa 
Seção de Manutenção de Controle de Processo de lingotamento Contínuo-lEAL 

UNIDADE OPERACIONAL: LlNGOTAMENTO CONTíNUO 2 - CST 

10 _ uu... ... . ·.· ... u.u· ...................•.. .. ... . ............................ . 

9 

8 

7 

6 

Meses MAR ABR 

- Valor 8,50 8,74 

COMENTÁRIOS: 

. . . .. 

MAl 

9,60 

JUN JUL 

9,66 8,60 

. . . . . . . . . . . . . ~ .... 

AGO SET OUT NOV DEZ JAN 

8,77 9,45 9,43 9,40 9,22 9,10 

--- ' 
• 

FEV MAR 

9,70 9,92 

Média do mês de março de 2002 a abril de 2003: 9,29%. Este indicador passou a ser adotado a parti r de 
março de 2002. 

ABR 

9,90 



Ocorrências de Turno 

3 I lndice 50% acima da média Ocorrência de lurno rearme I ••••• 

3 

dos 12 últimos meses. + manutençao 15% acima 

Transtorno Operacional 

,----------'1"" . 
Problema na válvula de 
regulagem da pressão P2. 
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do patamar::m.:;";::x"im"o:::.... ___ -'--_~ 
2 n ............ ... .. Número de rearme e 

2 Falha no ajuste .. Problema Falhas de 

1 .j .. I ,..,.... ~., 

e 
lurno 41% 

O ~ acima da média 
dos 12 meses. r 

manutençao 39,01 
% acima do máximo 

1 

o 

de largura do RolI Gap. oscilações 
veio 4. indevidas no 

NKK. 
........... 

Meses MAR ABR MAl JlJII JlJ.... AGO SEr our NCN DEZ JAN FEV MAR ABR Mes es MAF ABR MAl JUN JlJ.... AGO SEr our NOV DEZ JAN FEV MAl Aef; 

- Valor 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 1,0 1,0 0,8 0,6 1,0 0,8 0,4 0,7 - Valor 0,2 0,0 0,3 0,8 0,0 0,0 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 1,0 0,8 

~ Média 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - Média 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

isco Potencial 
3 Problema na válvula 

de regulagem da 
pressão P2. 

2 - - -. 
Falha no sistema de 
ajuste de largura do 
veio 4. 

Falha na ponte 
rnl:::mh • .1.APR1 n 

o 

Me ses MAR ABR MAl JUN JlA. AGO SEr OUT NCN Dez JAN FEV MAR 

- Valor 1,4 1,4 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

- Média 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

ABR 

2,0 

1,8 

3 

2 

Influência na Qualidade 

Evento de qualidade 62, 
que desclassificou uma 
placa. 

1 1 · . • 

O+I--.-.-~-.--.-.--r-.--.-.--r-.--~~ 

Meses MAR ABR MAl JUN JlA. AGO SEr OUT NCN Dez JAN FEV MA ABR 

- Valor 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 

- MédIa 0,_ 0,_ 0,_ 0,_ 0,_ 0,_ O,, 0,_ 0,_ O,, 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Na análise do índice de Manutenção Boa - 1MB, adotado pela área, 

observa-se uma melhora dos resultados ao longo do tempo. Os valores absolutos 

de avaliação mensal estão maiores com o passar do tempo e a própria tendência 

é de aumento, também. 

Devido ao indicador existir praticamente de forma simultânea à 

terceirização, não há como avaliar de forma precisa como era a realidade anterior, 

com a equipe CST somente, e daí, fazer-se uma comparação de resultados. 

O 1MB é composto, como mostrado no quadro 16 da metodologia, dos 

itens: quantidade de ocorrências de turno, índice de disponibilidade, ocorrências 

ambientais, transtorno operacional, risco potencial, influência na qualidade e 

cumprimento do plano de inspeção. 

o O índice de disponibilidade já foi amplamente explorado no item anterior; 

o Quanto à parte de ocorrências ambientais, não houve nenhuma durante todo o 

período analisado, até porque o próprio processo de Iingotamento contínuo é 

um processo mais imune a esse tipo de fator. 

o A quantidade de ocorrências de turno tem a ver com toda a rotina de 

manutenção. Representa a "ponta do iceberg". Qualquer um dos processos 

internos de manutenção (inspeção, PPC ou execução) que falhe, pode 

ocasionar maior ou menor número de manutenções corretivas, e portanto, de 

chamados turno. Assim, a questão da execução terceirizada pode afetar este 

índice. 

o Os indicadores transtorno operacional, risco potencial e influência na 

qualidade podem ser fortemente ligados à questão da execução de 

manutenção, uma vez que se trata de indicadores que representam pontos de 

saída da manutenção, vistos diretamente pela operação. 
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o O cumprimento do plano de inspeção não tem a ver diretamente com a 

execução, mas pode estar sendo influenciado por ele, pois, em caso de 

problemas de execução, a equipe de inspeção tem que prestar apoio, 

principalmente em emergências, o que prejudica a consecução dos planos de 

inspeção. Assim esse indicador, no que diz respeito à execução de 

manutenção, pode estar ligado de alguma forma ao indicador de chamados de 

turno. 

Então, 4 itens citados: quantidade de ocorrências de turno, transtorno 

operacional, risco potencial e influência na qualidade, podem ser selecionados 

como representativos para uma análise referente a uma possível influência da 

execução da manutenção. Os gráficos menores mostrados são justamente 

aqueles referentes a esses 4 indicadores. Em cada um desses gráficos menores 

comentam-se as principais evidências que levaram à diminuição da nota da 

avaliação feita em um determinado mês. 

4.2.3 Avaliação da contratada 

São mostrados a seguir, dois gráficos de avaliações da contratada, 

desde quando foi implantada a terceirização da área. Cada gráfico está vinculado 

a um critério de avaliação que mudou ao longo do tempo, conforme comentado e 

mostrado pelas planilhas de avaliação anteriores (tabela 01 ). 
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Avaliação de Desempenho da Contratada - ESTEL 
Seção de Manutenção de Controle de Processo de Lingotamento Contínuo-lEAL 

Novembro/2001 a Março/2002 

100 

80 

60 

Absentelsmo > 1,5 ; 
Nao propõs alternativa 
reduçao de custo com 
materiais; Nao 
apresentou propostas 

Nao propOs alternativa 
para reduçao de 
custos com materiais. 

.. L. n"_ • • 

Nao propôs alternativa 
para reduçao de 
custos com materiais; 
Nao cumprimento de 
padrao de segurança. 

Avaliaçao técnica da 
equipe; Absentefsmo; 
Nao cumprimento de 
padrao de segurança. I <1A mAlh",'", 

~ ~V DU ~ F~ ~R 
-+- Nota ~ 00 • W ~ 
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Avaliação de Desempenho da Contratada - ESTEL 
Seção de Manutenção de Controle de Processo de Lingotamento Contínuo-lEAL 

Abrill2002 a Janeiro/2003 

100 

80 
I-

Falia de 
proposta de 
redução de 

60 " cuslo; 
Absenteismo; 
Avaliação 
técnica da 
equipe baixa. 

40 , 

ABR 

--Nota I 84 

Avaliação técnica da 
equipe;Rotatividade de 
mão de obra; Retrabalho; 
Plano de Segurança. 

Avaliação técnica da 
equipe; Absentelsmo; 
Plano de Segurança. 

l u ... .ou. u 

Avaliação Técnica da 
equipe; Plano de 
Segurança. 

Avaliação Técnica da 
equipe; Rotatividade de 
mão de obra; Plano de 
Segurança; Acidentes. 

Avaliação técn ica da 
equipe; Rotatividade 
de mao de obra; 
Absenteísmo 

MAl JUN JUL AGO SET 
84 96 85 90 85 

Avaliação técnica; 
Absentelsmo; 
Rotatividade; 
Plano de 
segurança. 

Avaliação técnica; 
Absenteísmo; 
Rotatividade; Plano 
de segurança. 

OUT NOV 

85 85 

Elétrica: Treinamentos 
técnicos; Avaliação técnica • 
Instrumentação: Proposta de 
redução de custos de 
matérias: 

Elétrica: Avaliação 
técnica 
Instrumentação: 
Elaboração de padrOes: 
Revisão de padrões; 
Avaliação técnica; 
Absentelsmo; Nao 
cumprimento de padrões. 

DEZ JAN 

94 89 
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Avaliação de Desempenho da Contratada - ESTEL 
Seção de Manutenção de Controle de Processo de Lingotamento Contínuo-lEAL 

Fevereiro/2003 a Abril/2003 Instrumenlaçao: Absenteismo; Supervisor não participou no acompanhamento dos 
serviços; Não cumprimento do plano de segurança: Elétrica: Não propôs reduçêo de 
custos de material ; Rotatividade: Nêo executou os serviços com qualidade; Supervisor 

100 -.-- --,- -... não participou no acompanhamento dos serviços; Padrão/plano de segurança. ... - -- .. -.... -

• • • =----= Instrumentação: Não propôs redução de custos de material ; 
80 .... ..... . .... .... ... .. . _ ... ------ - ---- ---- - -_ .. _--- - - ---- " ---- -- - -" - "-- -.. Não executou os serviços com qualidade: Supervisor não 

Instrumentação: Não redução de custos de material; participou no acompanhamento dos serviços; Supervisor 
Absenteismo; Rotatividade; Não cumprimento de padrões; não alertou desvios Inão conformidade; Não cumprimento do 
Não executou serviços com qualidade; Supervisor não plano de segurança, - Elétrica: Não propôs reduçao de 
participou no acompanhamento dos serviços; custos de material ; Não propôs reduçao no valor de preços 

.0 Padrão de segurança, Elétrica: Não propôs reduçao de unitários; Não executou os serviços com qualidade; 
custos de material;Não propôs redução no valor de serviços Supervisor não participou no acompanhamento dos serviços; 
a preços unitários; Não cumprimento de padrões; Não Equipe não participou ativamente na execução; Padrão 
executou serviços com qualidade; Supervisor não participou Iplano de segurança, 
nn l'Ir.nmn::mhl'lmAnln nn!':. !':.Arvir.n!':. ' Pl'lnr~n nA !':.A(1llrl'lnf"'.;<I 

40 
FEV MAR ABR 

I ___ Nota 86 93 93 
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A verificação da tendência dos três períodos de avaliação da ESTEL, 

enquanto prestadora de serviços no contrato de terceirização da área de 

execução de manutenção de controle de processo de lingotamento contínuo, 

não é clara. Somente o último período mostra alguma tendência a evoluir, 

porém, a amostragem de apenas três meses é muito pequena para que se faça 

essa afirmação. Logo, o que se constata é uma flutuação no desempenho da 

contratada em torno de uma média, que na verdade, é muito boa, de acordo 

com os critérios adotados em cada um dos períodos analisados. 

Os pontos de maiores problemas em cada uma das avaliações feitas 

estão mostrados na tabela abaixo: 

Tabela 4 - Desvios anotados nas avaliações da ESTEL 

DESVIO PERIODO ANALISADO 

ITEM 
Nov/O1 Abr/O2 Fev/O3 
Mar/O2 Jan/O3 Abr/O3 

Número de Meses 
N 5 10 3 
% 100 100 100 

Absenteísmo 
N 2 6 2 
% 40 60 67 

Não proposição de redução de custos com materiais 
N 3 1 3 
% 60 10 100 

Não apresentação de propostas de melhoria 
N 1 O O 
% 20 O O 

Não cumprimento do plano de segurança 
N 2 6 3 
% 40 60 100 

Avaliação técnica deficiente 
N 1 10 O 
% 20 100 O 

Rotatividade de mão-de-obra 
N - 5 2 
% - 50 67 

Acidente de trabalho 
N O 1 O 
% O 10 O 

Falta de elaboração I revisão de padrões N - 1 1 
% - 10 33 

Não cumprimento de padrões N - 1 1 
% - 10 33 

Falta de treinamentos técnicos 
N - 1 O 
% - 10 O 

Retrabalho 
N - 1 1 
% - 10 33 

Não execução dos serviços com qualidade 
N - - 3 
% - - 100 

Supervisor não acompanhou a execução dos serviços 
N - - 3 
% - - 100 

Não proposição de redução de custos de serviços a N - - 2 
preços unitários % - - 67 
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DESVIO PERIODO ANALISADO 

ITEM 
Nov/O1 Abr/O2 Fev/O3 
Mar/O2 Jan/O3 Abr/O3 

Supervisor não alertou desvios e não conformidades de N - - 1 
execução % - - 33 

Equipe não participou ativamente na execução 
N - - 1 
% - - 33 

Essa tabela mostra uma incidência forte dos itens "proposição de 

redução de custos com materiais" e "não cumprimento do plano de segurança", 

no primeiro período de avaliação. No segundo período, o que sobressai são os 

itens "absenteísmo", "não cumprimento do plano de segurança", "avaliação 

técnica deficiente" e "rotatividade de mão-de-obra". Já no terceiro período, tem-

se maiores desvios em "não proposição de redução de custos com materiais", 

"não cumprimento do plano de segurança", "não execução dos serviços com 

qualidade" e "supervisor não acompanhou a execução dos serviços" 
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5 DISCUSSÕES DA PESQUISA 

De forma a analisar-se o desempenho de ambas as equipes, CST e 

ESTEL ao longo do tempo, comparou-se os três índices encontrados: índice 

de disponibilidade, índice de manutenção boa e a avaliação da contratada, em 

relação às competências das equipes, avaliadas de acordo com os dois 

métodos definidos. 

5.1.1 Discussões sobre as Pesquisas de Competência 

Competências dos Instrumentistas de Manutenção 

Levando-se em consideração o Método de Spencer, auxiliado pelos 

gráficos de conjunto e das competências, pode-se constatar que os 

instrumentistas da CST, na ocasião em que existia esse grupo, era mais 

competente que o atual grupo ESTEL, de forma geral. Porém, a uniformidade 

de competências era pior neste grupo, do atualmente se constata no grupo 

ESTEL, ou seja, os componentes do grupo tinham valores de dimensões de 

competências diferentes entre si. 

Analisando-se as características individuais, vê-se na dimensão de 

capacidade de lidar com falhas tanto de Gama1, quanto de Gama4, ambos da 

equipe CST, itens a serem trabalhados. Eram eles os motivos da variabilidade 

do grupo. Tomando-se o grupo ESTEL, na competência profundidade e 

extensão do conhecimento, observa-se que Alfa5 tem domínio ainda incipiente, 

bem provavelmente por ser o mais novato das duas equipes (CST e ESTEL). 

Nas competências pensamento analítico e pensamento conceitual, os pontos 

de discrepância para menor, dos grupos CST e ESTEL, são Alfa4 e Alfa5, 
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ambos da ESTEL, que não enxergam problemas maiores ou ainda não fazem 

esse exercício nas suas rotinas de trabalho. 

A análise pelo Método do locus de competência mostra que membros 

do grupo de instrumentistas da ESTEL estão na zona crítica. Isso pode 

significar que os instrumentistas Alfa1 e Alfa2 têm potencial para crescer mais 

em competência, havendo necessidade de se trabalhar mais próximo a eles. 

Quanto aos outros três membros da ESTEL, provavelmente é uma questão de 

amadurecimento na função. 

De forma geral, os instrumentistas da CST realmente estão mais 

preparados para o seu trabalho, no que os dois métodos concordam. 

Competências dos Eletricistas de Manutenção 

Considerando-se o Método de Spencer, constata-se que os eletricistas 

da ESTEL estão melhor preparados para exercerem o seu trabalho na área, 

em relação ao grupo CST, quando da ocasião antes da terceirização. A 

dispersão maior das competências está centrada no grupo ESTEL que, embora 

esteja de forma geral bem preparada, ainda apresenta grandes diferenças 

entre os seus membros, coisa que não ocorre com tanta intensidade na equipe 

CST. Observe que é exatamente o contrário do que foi constatado para o grupo 

de instrumentistas, quando também analisados pelo Método de Spencer. 

Pelo Método do locus de competência, verifica-se que os eletricistas da 

CST têm maior competência que os eletricistas ESTEL, estando praticamente 

todos eles na zona de manutenção, ou próximos de tal. Quanto aos eletricistas 

ESTEL, estão bastante dispersos em suas competências, necessitando 
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claramente de um trabalho de nivelamento das mesmas, e com certeza, de 

investimento e esforços maiores. 

Observe que os resultados apresentados pelos 2 métodos não 

concordam. No entanto, todos os dois métodos apontam para uma grande 

dispersão nas competências dos eletricistas da ESTEL. Devido a esse fator, 

considerou-se como mais fidedigno o resultado do método do loeus de 

competência. O que pode estar ocorrendo, nesse caso, é que alguns membros 

do grupo ESTEL estão fazendo um esforço maior para que o desempenho 

geral seja alcançado. Isso não é observado no grupo CST. 

Competências dos Supervisores de Manutenção 

Analisando-se pelo Método de Spencer, os supervisores da CST estão 

melhor preparados que os supervisores da ESTEL. No entanto, os resultados 

da moda, média e desvio-padrão mostram um bom potencial de 

desenvolvimento para estes últimos. 

Provavelmente, o baixo desempenho dos supervisores da ESTEL 

quanto ao "grau de inovação" se deve ao fato do pouco domínio técnico desses 

supervisores, ainda. Observa-se que o supervisor Alfa está bem aquém do que 

se deseja para o perfil de supervisor, que deveria ser o de maior pontuação 

possível para as dimensões de competência, que indicaria domínio, 

independência e capacidade de desenvolver a sua equipe. A pontuação obtida 

para a supervisora Beta mostra que ela está em desenvolvimento. Os outros 

dois da CST têm domínio assegurado, com um pouco mais de independência 

vista no supervisor Gama. 
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Pelo Método do locus de competência. pode-se verificar que todos os 

quatro supervisores têm condições de desempenhar mais do que estão 

fazendo na atualidade. Considerando-se a boa análise técnica do supervisor 

Gama. conclui-se que há necessidade de investimento em treinamento 

administrativo. de forma a se melhorar o seu perfil geral. Quanto aos 

supervisores da ESTEL, verifica-se que ambos estão aquém de um ponto ideal, 

estando a supervisora Beta dentro de uma região de maior atenção. Quanto ao 

supervisor Alfa, que está numa região crítica, deve-se questionar a respeito da 

sua adequação ao cargo. Assim, o investimento nos supervisores da ESTEL 

deve ser bem intenso, ou mesmo de deslocamento do supervisor Alfa para 

uma outra função, de acordo com o mostrado por esse método. 

Novamente, portanto, os dois métodos de avaliação de competência 

concordam na análise do perfil. 

Em resumo 

As conclusões das análises de competências, para os dois métodos 

aplicados, mostraram coincidência nas comparações feitas, para 2 funções: 

instrumentistas e supervisores. No grupo de eletricistas houve diferença. No 

entanto, a dispersão das competências nesse grupo foi detectada pelos dois 

métodos. 

O resultado, então, mostrou que a competência dos grupos de 

instrumentação e dos supervisores são melhores nas equipes da CST do que 

nas equipes ESTEL. A única exceção é o resultado dos eletricistas obtido pelo 

Método de Spencer, porém levando-se em conta a dispersão encontrada, 
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pode-se considerar, também para este grupo, uma maior competência das 

equipes CST8
? 

A tradução dos resultados da pesquisa pelo método de Spencer em 

forma gráfica permitiu a visualização mais clara das pontuações sugeridas no 

dicionário de competências citado no referencial teórico. No entanto, para uma 

visão completa por esse método, exigiu-se a interpretação de diversos gráficos 

que traduzissem a visão do conjunto e de outros, que permitissem o 

conhecimento do indivíduo. Assim, a interpretação final, para que não se torne 

(por demais) subjetiva, é bastante trabalhosa88
. Já pelo método do locus de 

competência, essa análise se torna bem mais fácil. Localiza-se o indivíduo 

dentro do grupo de maneira praticamente imediata. O próprio método traduz de 

uma vez todas as ponderações, dependendo bem menos da análise subjetiva 

do interpretador dos resultados. 

Na verdade, não há como a análise não ser subjetiva, para qualquer 

um dos dois métodos, até porque, ao final, tratam-se de notas atribuídas por 

uma pessoa (avaliador), a outra (avaliado). Conforme discutido no referencial 

teórico, Spencer & Spencer (1993) alertam para esse fato, que por si só, é um 

ponto de investigação de quão eficiente pode ser essa avaliação. No entanto, o 

método do locus de competência sistematiza bem as avaliações de 

competência e busca mais os fatos, quando se refere à questão da avaliação 

87 Necessariamente, não haveria obrigatoriedade dos resultados serem os mesmo, por se 
tratarem de dois métodos completamente diferentes. O primeiro, conforme descrito na teoria, é 
fruto de análise comportamental, baseada no dicionário de competências de Spencer & 
Spencer (1993). O segundo método é baseado na questão dos resultados, da ativação dos 
conhecimentos de fundo do sujeito, da lógica competência (Zarifian, 2001), do homem agindo 
localmente e pensando globalmente, por fim, do homem característico da quarta fase de 
racionalização do trabalho (Valle, 1999b). 
88 Entenda-se aqui subjetivo, como algo que é individual, pessoal, particular (HOLANDA, 1999), 
enfim, algo ligado às idiossincrasias, empatia, humor, cansaço, etc. de quem analisa, e 
portanto, sujeito a "juízos de valores". Menos subjetivo, então, significaria, ser mais imparcial 
na análise. Nas pesquisas, realmente houve grande esforço para manter-se a imparcialidade 
na análises. Os recursos para que essa análises pudessem ser imparciais, foram justamente o 
cruzamento dos diversos resultados gráficos. 
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do desempenho, que para esse caso, foi vinculado ao atingimento de metas. 

Além disso, as habilidades medidas, são melhor separadas em grupos pré-

determinados (habilidades técnicas, organizacionais e comportamentais). 

Dessa forma, a questão mais subjetiva desse método de avaliação fica mais 

restrita às habilidades comportamentais. Pelo método de Spencer, pelo 

contrário, a avaliação é praticamente 100% comportamental (exceção para a 

competência de conhecimento técnico, em parte), e assim, muito mais sujeita 

às tendências do avaliador. 

o método do lo cus de competência vem abranger o que há de mais 

novo nos estudos de competência, mostrando o indivíduo no seu grupo, com 

as suas competências técnicas, sociais e subjetivas. É uma avaliação mais 

objetiva, e porque não dizer, mais pragmática89
. 

Observa-se que os dois métodos aplicados consideram uma amostra 

de algo que se conhece, e particularmente, o método do locus de competência, 

enfoca bastante a questão do resultado frente a um evento (Zarifian, 2001). 

Assim, ambos os métodos oferecem limitações quanto a previsões do que 

ainda não se vivenciou. Por exemplo: caso um instrumentista bem avaliado 

pelo método do locus de competência estivesse desejando uma vaga de 

89 Pragmático é algo realmente suscetível de ações práticas, voltado para a ação (HOLANDA, 
1999). Observe que nesse caso, tem-se uma aparente incoerência entre o método do locus de 
competência, como sendo ligado à lógica competência (Zarifian, 2001), àquilo que é muito mais 
voltado para a visão de um todo, ligando o mundo da vida ao mundo do trabalho, do que uma 
visão aplicada ao "posto de trabalho". No entanto, conforme já colocado no referencial teórico 
(Sandberg, 2000), não há como fugir à abordagem funcionalista. O que se busca é alguém com 
competências tais que possa trabalhar dentro de um contexto, seja ele um posto de trabalho 
(numa visão taylorista) ou numa visão de processos encadeados pelo mercado, e em ações 
semi-estruturadas (quarta fase de racionalização do trabalho - Valle, 1999b). O método não se 
propõe a julgar a prática, a aplicabilidade, mas a analisar o homem do tempo em que vivemos 
dentro dessa prática. É interessante notar-se que as diversas fases de racionalização do 
trabalho convivem entre si, e que, independentemente dessa prática, o homem vem mudando, 
e de certa forma, alavancando com ele a transformação das relações do trabalho, lem brando o 
que foi pontuado no referencial teórico a respeito da subjetividade, que "nasceu na manhã 
seguinte a Taylor e ainda não se completou" (Valle, 2003:32), ou o que Tenório (2000) coloca a 
respeito do continuum entre o fordismo e o pós-fordismo, podendo uma organização estar 
localizada em qualquer ponto desse continuum. 
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melhor qualificação e faixa salarial, os organizadores do processo de seleção, 

caso optassem por esse modelo, deveriam medir os conhecimentos desse 

instrumentista naquela área, além das suas competências comporta mentais. 

Não se obteria ao certo o diagnóstico das competências técnicas e 

organizacionais, uma vez que o modelo não é estimativo, mas baseia-se em 

fatos passados. Para a questão desempenho, há a forte limitação de ser 

impossível a avaliação de algo que não ocorreu. Resta, ao método, portanto, a 

questão da avaliação das competências comportamentais9o
. 

5.1.2 índices de Confiabilidade x Competência 

(a) índice de Disponibilidade x Competência 

Os resultados das pesquisas sobre os índices de disponibilidade 

mostram que houve melhora de desempenho nas máquinas de lingotamento 

contínuo simultaneamente à terceirização. Na máquina 01, essa melhora foi 

menos acentuada, mas na máquina 02, a melhora foi bem significativa. 

Caso se vá ao detalhamento das causas das falhas existentes, 

conforme mostrado, constata-se que houve menos problemas de 

instrumentação após a terceirização e um pouco mais de problemas elétricos. 

90 Numa avaliação para fins de previsibilidade de algum possível desempenho no trabalho, pelo 
que foi visto nos métodos pesquisados, estes dependem de um observador do dia a dia no 
trabalho. Assim, no caso de um recrutamento completamente novo, a solução encontrada mais 
adequada, pelo que foi visto no referencial teórico, parece ser as BEl (Behavioral Event 
Interview - Spencer & Spencer, 1993), onde o próprio sujeito descreve como foram as atitudes 
dele mesmo diante de situações vividas. Uma terceira abordagem para os estudos de 
competência, seria quando se deseja criá-Ias, de maneira completamente funcionalista, em 
função do que se estabeleça como objetivo da organização, por exemplo, da forma como 
citado por Vargas (1998) ou por McCrackin & Carroll (1998). Também nesse caso não se 
aplicaria o método do lócus de competência , nem mesmo o método de Spencer, por ter 
caráter de tentar se enxergar, a prior) o desempenho de alguém para uma função específica. 
Assim, três casos podem ser considerados: 1. O quadro atual existe, e deve-se fazer um 
diagnóstico: o método desenvolvido é muito bom; 2. Existe a possibilidade de uma pessoa com 
competência adequada dentro de uma função almeja outra: o método tem suas limitações; 3. A 
função foi criada e não há qualquer relação com alguma outra existente: o método não se 
aplica, 
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Esses resultados traduzem uma incoerência, porque ao mesmo tempo em que 

as competências diminuem, na especialidade de instrumentação ocorrem 

menos falhas91
. Além disso, apesar das falhas de elétrica terem aumentado, no 

cômputo geral, a disponibilidade continuou aumentando. 

Incoerência de análise seria dizer que a "melhora nos resultados de 

disponibilidade é explicada pela diminuição das competências das equipes". 

Assim, uma conclusão mais apropriada para essa discussão é de que não 

existe um indício de que o perfil de competências tenha interação com o índice 

de disponibilidade das máquinas. Além disso, apesar do resultado final de 

disponibilidade ter melhorado com o passar do tempo, os problemas com a 

mão-de-obra executante tenderam a aumentar na manutenção elétrica e a 

pouco diminuir na manutenção de instrumentação. Dessa forma, pode-se supor 

que outros foram os fatores que influenciaram diretamente na melhoria de 

performance das máquinas ao longo do tempo analisado. 

(b) índice de Manutenção Boa x Competência 

De forma geral, como visto, o 1MB (índice de manutenção boa) tem 

tendência a uma elevação, e numa forma detalhada, tece-se os seguintes 

comentários: 

Na análise do número de chamados de turno, para a máquina 01 e 

para a máquina 02, verifica-se que o maior problema relatado diz respeito a 

rearmes, o que não significa problemas de execução de manutenção, mas sim 

do equipamento em si. Isso pode ser confirmado em função da aleatoriedade 

desse aumento de chamados de turno, que não mostra tendência de 

91 Resgata-se aqui o conceito de falha discorrido no referencial teórico, como sendo algo 
indesejado, ligado de alguma forma à variável humana (Slack et aI., 1999). 



191 

diminuição consistente com o incremento da terceirização, como pode ser visto 

nos gráficos. 

Na análise do transtorno operacional, as falhas que imputaram uma 

avaliação pior para esse indicador, estão mais relacionadas a questões do 

equipamento ou ao processo em si, e, novamente, não se tem relação direta 

com a mão-de-obra executante. 

Verificando-se o item risco operacional, novamente não se encontra 

relacionamento com mão-de-obra executante, mas sim, relacionados a 

equipamentos. 

Na análise da influência sobre a qualidade, observam-se dois itens, um 

para cada máquina. O apurado na máquina 01 diz respeito a defeito no 

equipamento. O apurado na máquina 02 diz respeito, mais provavelmente, ao 

processo produtivo. 

Dessa forma, mesmo considerando-se que as competências das 

equipes diminuíram após a terceirização, observa-se que as variações 

verificadas no 1MB não podem ser atribuídas à mão-de-obra executante. Elas 

parecem estar muito mais ligadas ao desempenho do equipamento em si do 

que à questão da execução de manutenção. 

Portanto, esse indicador de confiabilidade não apresenta evidências de 

qualquer interação com a competência da mão-de-obra. 

Assim, observa-se que uma análise somente da influência da 

competência na confiabilidade não é suficiente para o entendimento de um 

processo de terceirização. Há que se entender esse processo de gestão como 

um todo, de forma a não se fazerem análises isoladas de fenômenos. 
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5.1.3 Avaliação da contratada x Competência da mão-de-obra executante 

Não há parâmetros para se comparar esse tipo de avaliação numa 

situação anterior, quando a execução era toda da CST. De qualquer forma, 

todos os itens apontados como desvio sugerem algum tipo de ligação com a 

competência da equipe executante. 

Nota-se nos maiores desvios apontados basicamente três tipos de 

situações: a primeira, uma questão cultural92
, que não permite o domínio pleno 

de algumas competências mais subjetivas, tais como a falta de cumprimento do 

plano de segurança, ou, a ocorrência de acidente de trabalho. Um segundo 

aspecto seria uma questão de competências técnicas ainda não dominadas, 

ou, o conhecimento muitas vezes explicitado, ainda não se tornar tácito 

(Nonaka e Takeuchi, 1997). É o saber que ainda não se tornou o saber fazer 

(Zarifian, 2001). Um exemplo seria justamente a falta de qualidade numa 

determinada tarefa ou a não proposição de redução de custos. Um terceiro 

grupo seria basicamente uma conseqüência da situação "mal resolvida" da 

terceirização. É algo que ainda não se completou, uma desmotivação ocorrida 

no meio do caminho, que leva a situações de absenteísmo e de rotatividade de 

mão-de-obra. 

Assim, pode-se entender que os indicadores das avaliações refletem 

as competências das equipes executantes, sim, podendo dar uma boa idéia 

dos pontos a serem trabalhados no indivíduo e no grupo, para que a 

92 Novamente, busca-se aqui o conceito de Geertz(1989) para cultura, como sendo formas 
compartilhadas de perceber a realidade. Nesse caso, a esfera cultural é aquela que perpassa 
os indivíduos novos na execução de manutenção, preenchendo-os da realidade da CST, 
percebida por cada um deles, justificando as suas novas ações na comunidade empresarial, 
por essa teia de significados, comuns a todo o grupo. 
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estabilidade permaneça, mesmo diante de uma terceirização. Trata-se, 

portanto, de uma variável dependente da competência, seja ela técnica, 

subjetiva ou social. 
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6 CONCLUSÕES 

o estudo realizado cumpriu plenamente os seus objetivos: 

1. Foi criada uma metodologia alternativa às usualmente utilizadas para análise 

de competências, que foi chamada de "método do loeus de competência". Esse 

método permite avaliar competências de uma forma mais atual e precisa, 

considerando-a como uma variável de duas dimensões, o elo de ligação entre 

as competências específicas e o resultado alcançado pelo indivíduo. É não só 

o saber, e nem só o saber fazer, mas o conjunto do saber, do saber fazer e do 

saber ser. 

2. Foi avaliada a mão-de-obra executante através de um método oriundo dos 

estudos de David McClelland, tradicionais em psicologia, a partir do qual foram 

feitas algumas adaptações e que foi denominado "método de Spencer". 

Comparou-se efetivamente as competências medidas por cada um dos 

métodos: "método de Spencer" e "método do loeus de competência". Essa 

comparação mostrou que o método de Spencer usa muito o conceito de 

avaliação comportamental, enquanto o método do loeus de competência vem 

suprir a carência de avaliação quanto a resultados obtidos. 

A utilização do método do loeus de competência mostrou-se bem 

amplo e completo para subsidiar diagnósticos de pessoas e equipes, 

mostrando de forma rápida os pontos de maior carência do indivíduo, assim 

como uma visão bem nítida do grupo analisado. O método de Spencer 

mostrou-se bem limitado quanto a avaliações de pessoas, por considerar 

somente a questão comportamental. Por esse método, os saberes técnicos e 

sociais são subestimados frente aos saberes subjetivos. 
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o método do locus de competência leva fortemente em consideração a 

questão do resultado frente a um evento, sendo, portanto, um excelente 

avaliador de uma situação em curso. Porém, esse método também oferece 

limitações quanto a previsões do que ainda não se vivenciou. Nesse caso, 

talvez a melhor metodologia fosse a aplicação das BEl (Behavioral Event 

Interview), o que, porém, não foi explorado nesse trabalho. Conclui-se, 

portanto, que o modelo proposto não seria adequado para a previsibilidade das 

competência, mas sim, de avaliação desta. 

3. Foi feita uma análise da competência da mão-de-obra executante CST e 

ESTEL, considerando-se os períodos pré e pós terceirização. A análise 

mostrou que a competência da mão-de-obra CST era maior que a da ESTEL, 

na ocasião da pesquisa. 

4. Foi feito todo um levantamento do desempenho dos equipamentos de 

produção nos dois períodos estudados, através de indicadores correntes na 

administração da área, o índice de disponibilidade e o índice de manutenção 

boa das áreas pesquisadas. Observou-se que o desempenho não sofreu 

diminuição. Pelo contrário, os indicadores sofreram melhora. 

5. Uma outra leitura feita nas pesquisas foi de que o indicador "avaliação da 

contratada" é muito dependente da mão-de-obra executante. Dessa forma, a 

competência da mão-de-obra executante pode ser considerada como fator 

causal da maior ou menor desempenho da contratada, lido através desse 

indicador. 

Toda a discussão da pesquisa, conforme amplamente exposto, permite 

afirmar que a terceirização ocorrida nas equipes de execução de manutenção 
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de controle de processo dos Lingotamentos Contínuos da CST não afetou a 

confiabilidade dos equipamentos de produção dessas unidades produtivas. 

Assim, a hipótese de que a maior confiabilidade dos equipamentos de 

produção está diretamente ligado à competência da mão-de-obra executante 

de manutenção não foi comprovada pelos estudos. O que se viu foi que, muito 

embora a terceirização tenha ocasionado uma queda da competência da mão

de-obra executante, medida por dois métodos distintos, o desempenho da área 

foi até mesmo melhor. 

Esta melhora nos indicadores de desempenho da área estudada 

sugere que houve ações paralelas à terceirização, que levaram a soluções 

efetivas para os problemas encontrados e foram suficientemente capazes de 

neutralizar a possibilidade de que uma diminuição da competência da mão-de

obra executante levasse a uma diminuição da confiabilidade dos 

equipamentos. 

Diante da hipótese não confirmada e considerando-se as possíveis 

ações paralelas, decidiu-se buscar mais dados que pudessem explicar esse 

fenômeno. De acordo com as nossas observações, dentre os possíveis pontos 

que pudessem trazer esse resultado, destacam-se: 

a) o fato da CST ter optado por terceirizar a manutenção somente de forma 

parcial (somente a execução), pode ser considerado como elemento 

fundamental, uma vez que o domínio técnico (know-how) da 

manutenção foi preservado, no grupo da inspeção de manutenção e o 

planejamento das atividades tem controle completo da própria CST, 

devido ao PPC (planejamento, programação e controle da manutenção) 
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ser CST e não contratada. Com isso, as prioridades são bem 

determinadas; 

b) simultaneamente à terceirização, houve grande ênfase na atividade de 

inspeção, principalmente no estabelecimento da inspeção de 

instrumentação, que inexistia de forma sistematizada; 

c) também de forma paralela à terceirização, o gerenciamento da 

manutenção foi modificado, levando à criação do departamento de 

controle de processo, separando-se a manutenção em mecânica, por 

um lado, e elétrica e instrumentação, por outro. Isso implica em maior e 

melhor controle; 

d) a CST veio ao longo desse últimos anos investindo no que se chama 

internamente à empresa "controle de perdas", que é a metodologia 

proposta pela DNV para fins de segurança do trabalho e que foi 

adaptada, incorporando-se à cultura da manutenção. Por essa 

metodologia, de fácil utilização, as causas básicas de problemas são 

bem identificadas e tratadas; 

e) no caso pesquisado, há claramente uma visão superior na organização, 

estratégica, solicitando desempenho e resultado a todo o tempo, 

independentemente da terceirização. Ao mesmo tempo, existe também 

uma visão nos níveis operacionais, que preza o relacionamento entre 

sujeitos e as soluções de problemas em grupo, ou seja, considera bem a 

intersubjetividade. Essa intersubjetividade parece ser fundamental na 

organização pesquisada, para a manutenção dos resultados requeridos; 

f) observa-se, de forma marcante, a preocupação da empresa contratada, 

ESTEL, em se adaptar aos valores em prática na CST, considerando 
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todas as ferramentas em uso pela CST e a busca pela melhor prática de 

gestão. 

Todo o estudo feito permite extrapolar que a mão-de-obra executante 

de manutenção pode ser melhor selecionada através de uma metodologia que 

contemple os saberes dos indivíduos de forma ampla, levando em 

consideração, principalmente, a sua postura frente a situações vividas e a sua 

capacitação. Essa avaliação pode ser feita de forma indireta, através do 

modelo do locus de competência aplicado a alguém que tenha vivido situações 

com o sujeito em questão. Os gestores de processo podem, então, contar com 

mais esse "instrumento para a sua navegação". 

Como observação a esse estudo, verificou-se que numa análise de 

competências, deve-se prezar pela visão do conjunto, do meio em questão, tal 

que os corretos diagnósticos possam ser dados e as influências das 

competências nesse conjunto possam ser bem diagnosticadas. 

Como oportunidade para futuros estudos, sugere-se o estudo da 

terceirização sob os pontos de vista: 1) do estabelecimento da parceria entre 

contratada e contratante; 2) da forma de gestão das empresas prestadoras de 

serviços e 3) de quais são os limites de atuação de cada uma das empresas 

nesse contrato de terceirização. Esses itens, juntamente com a questão da 

competência dos trabalhadores, completariam, sob o ponto de vista desse 

autor, o entendimento do fenômeno "sucesso ou não da terceirização". 
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ANEXOS 



ANEXO A - Formulários de avaliação dos profissionais - Locus de 
competência 

Formulário de avaliação dos instrumentistas - Loeus de competência 

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
Função: Instrumentista de Manutenção 

Avaliado: _____________________________ _ 

Avaliador: _____________________________ _ 

Data: ________ _ 

Instruções: 
Utilizar como avaliação para as habilidades: 

205 

• "IN" (Insuficiente): A habilidade é apresentada muito aquém do nível necessário para 
ser utilizada, dificultando os resultados quanto ao item avaliado. O nível de domínio 
dessa habilidade é de O a 30%; 

• "EO" (Em desenvolvimento): A habilidade é apresentada em nível semi-suficiente para 
ser utilizada, sendo possível a geração regular de resultado, caracterizando estágio 
temporário e em desenvolvimento. Esse nível é atribuído quando a pessoa está num 
nível de habilidade maior que 30 e, no máximo, igual a 50%; 

• "BA" (Básica): A habilidade é apresentada em um nível de desenvolvimento normal, 
sendo possível a geração de resultados básicos. Esse nível é atribuído quando a 
pessoa está maior que 50 e, no máximo, 75% no conceito da competência; 

• "DI" (Diferenciada): A habilidade é apresentada com chances de superar sua 
efetividade, sendo possível a geração de resultados diferenciados. Esse nível é 
atribuído quando a pessoa se encontra num patamar maior que 75 e menor que 100% 
da habilidade; 

• "EX" (Excelente): A habilidade é apresentada com grau de excelência e auto-suficiência, 
sendo possível total autonomia na geração de resultados excelentes. Esse nível é 

·b ·d d d I h bld d atn UI o quan o a pessoa omlna completamente a a II a e. 
Habilidades Técnicas Pontos 

Máximos Avaliação 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 7 
Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 6 
Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 7 
Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 6 
Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e 5 
SOCOs 
Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e 6 
SOCOs 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 5 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 
Preenchimento de relatórios de testes de e~u~amentos 5 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 6 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 6 
Utilização dos outros sistemas informatizados 6 
Utilização de instrumentos de medição especiais 6 
Montagem de equipamentos de instrumentação 8 
Operação de equipamentos de instrumentação em teste 6 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 

TOTAL 100 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação 

Máximos 
Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 
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Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 6 
Aplicação de procedimentos de segurança 6 
Cumprimento da política de qualidade 6 
Análise e solução de problemas de instrumentação 5 
Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SDCDs 6 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 5 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 6 
Conhecimento do Negócio da Companhia 6 
Conhecimento do processo dos fornecedores 6 
Identificação e relato de anomalias 6 
Manutenção da organização e limpeza 8 
Proposição de melhorias técnicas 6 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 
Administração da Qualidade de Vida 5 

TOTAL 100 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação 

Máximos 
Comunicação 9 
Foco em resultados 9 
Relacionamento interpessoal 8 
Trabalho em equipe 8 
Liderança 9 
Orientação para o cliente 8 
Iniciativa e persistência 8 
Auto-desenvolvimento 8 
Cultura geral 8 
Flexibilidade 8 
Auto-controle 8 
Comprometimento com a organização 9 

TOTAL 100 

Instruções para a avaliação de desempenho: 
Descrever abaixo as metas de desempenho contratadas desde a última avaliação, bem 
como o peso para cada uma dessas metas. Observe que o somatório dos pontos deverá 
ser 100. 
Utilizar como avaliação para o desempenho: 

• "IN" (Insuficiente): Se foi atingido de O a 30% da meta; 
• "ED" (Regular): Se foi atingido mais que 30 e, no máximo, 50% da meta; 
• "BA" (Básico): Se foi atingido mais que 50 e, no máximo, 75% do desafio; 
• "DI" (Diferenciado): Se foi atingido mais que 75 e menos que 100% da meta; 
• "EX" (Excelente): Se a meta foi atingida ou superada . 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação 

Máximos 

TOTAL 100 

Formulário de avaliação dos eletricistas - Locus de competência 

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
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Função: Eletricista de Manutenção 

Avaliado:, _____________________________ _ 

Avaliador:, _____________________________ _ 

Data: ________ _ 

Instruções: 
Utilizar como avaliação para as habilidades: 

• "IN" (Insuficiente): A habilidade é apresentada muito aquém do nível necessário para 
ser utilizada, dificultando os resultados quanto ao item avaliado. O nível de domínio 
dessa habilidade é de O a 30%; 

• "EO" (Em desenvolvimento): A habilidade é apresentada em nível semi-suficiente para 
ser utilizada, sendo possível a geração regular de resultado, caracterizando estágio 
temporário e em desenvolvimento. Esse nível é atribuído quando a pessoa está num 
nível de habilidade maior que 30 e, no máximo, igual a 50%; 

• "BA" (Básica): A habilidade é apresentada em um nível de desenvolvimento normal, 
sendo possível a geração de resultados básicos. Esse nível é atribuído quando a 
pessoa está maior que 50 e, no máximo, 75% no conceito da competência; 

• "DI" (Diferenciada): A habilidade é apresentada com chances de superar sua 
efetividade, sendo possível a geração de resultados diferenciados. Esse nível é 
atribuído quando a pessoa se encontra num patamar maior que 75 e menor que 100% 
da habilidade; 

• "EX" (Excelente): A habilidade é apresentada com grau de excelência e auto-suficiência, 
sendo possível total autonomia na geração de resultados excelentes. Esse nível é 

'b 'd d d h bTd d atn UI o quan o a pessoa omina completamente a a II a e. 
Habilidades Técnicas Pontos Avaliação 

Máximos 
Manutenções preventivas em equipamentos elétricos 8 
Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 8 
Manutenções preventivas em drives de motores 5 
Manutenções corretivas em drives de motores 5 
Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / 4 
máquina 
Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / 4 
máquina 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 4 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 8 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 7 
Utilização dos outros sistemas informatizados 5 
Montagem de equipamentos elétricos 7 
Manobras em equipamentos de baixa tensão 6 
Manobras em equipamentos de média tensão 5 
Manobras em equipamentos de alta tensão 5 
Operação de equipamentos elétricos em teste 4 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 

TOTAL 100 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação 

Máximos 
Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 8 
AJ!licação de procedimentos de segurança 8 
Cumprimento da política de qualidade 7 
Análise e solução de problemas elétricos 6 
Análise e solução de problemas de drives 4 
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Análise e solução de problemas de interface homem / máquina 4 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 3 
Análise e solução de problemas operacionais da área 4 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 6 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 
Conhecimento do processo dos fornecedores 4 
Identificação e relato de anomalias 6 
Manutenção da organização e limpeza 7 
Proposição de melhorias técnicas 5 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 
Administração da Qualidade de Vida 5 

TOTAL 100 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação 

Máximos 
Comunicação 9 

Foco em resultados 9 

Relacionamento interpessoal 8 

Trabalho em equipe 8 

Liderança 9 

Orientação para o cliente 8 

Iniciativa e persistência 8 

Auto-desenvolvimento 8 

Cultura geral 8 

Flexibilidade 8 

Auto-controle 8 

Comprometimento com a organização 9 

TOTAL 100 

Instruções para a avaliação de desempenho: 
Descrever abaixo as metas de desempenho contratadas desde a última avaliação, bem 
como o peso para cada uma dessas metas. Observe que o somatório dos pontos deverá 
ser 100. 
Utilizar como avaliação para o desempenho: 

• "IN" (Insuficiente): Se foi atingido de O a 30% da meta; 
• "ED" (Regular): Se foi atingido mais que 30 e, no máximo, 50% da meta; 
• "BA" (Básico): Se foi atingido mais que 50 e, no máximo, 75% do desafio; 
• "DI" (Diferenciado): Se foi atingido mais que 75 e menos que 100% da meta; 
• "EX" (Excelente): Se a meta foi atingida ou superada . 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação 

Máximos 

TOTAL 100 

Formulário de avaliação dos supervisores - Locus de competência 

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
Função: Supervisor de Manutenção de Execução de Controle de Processo 

Avaliado: ________________________________ _ 
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Avaliador: _______________________________ _ 

Data: ________ _ 
Instruções: 

Utilizar como avaliação para as habilidades: 
• "IN" (Insuficiente): A habilidade é apresentada muito aquém do nível necessário para 

ser utilizada, dificultando os resultados quanto ao item avaliado. O nível de domínio 
dessa habilidade é de O a 30%; 

• "ED" (Em desenvolvimento): A habilidade é apresentada em nível semi-suficiente para 
ser utilizada, sendo possível a geração regular de resultado, caracterizando estágio 
temporário e em desenvolvimento. Esse nível é atribuído quando a pessoa está num 
nível de habilidade maior que 30 e, no máximo, igual a 50%; 

• "BA" (Básica): A habilidade é apresentada em um nível de desenvolvimento normal, 
sendo possível a geração de resultados básicos. Esse nível é atribuído quando a 
pessoa está maior que 50 e, no máximo, 75% no conceito da competência; 

• "DI" (Diferenciada): A habilidade é apresentada com chances de superar sua 
efetividade, sendo possível a geração de resultados diferenciados. Esse nível é 
atribuído quando a pessoa se encontra num patamar maior que 75 e menor que 100% 
da habilidade; 

• "EX" (Excelente): A habilidade é apresentada com grau de excelência e auto-suficiência, 
sendo possível total autonomia na geração de resultados excelentes. Esse nível é 
atribuído quando a pessoa domina completamente a habilidade. 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação 
Máximos 

Supervisão dos serviços de manutenção preventiva 5 
Supervisão dos serviços de manutenção corretiva 5 
Supervisão da atualização dos documentos técnicos (desenhos, 4 
diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Supervisão e elaboração de relatórios 4 
Sup_ervisão de relatórios de testes de equipamentos 4 
Supervisão da elaboração e da revisão de padrões técnicos e de 4 
manutenção 
Planejamento das atividades administrativas e técnicas 5 
Controle do cumprimento do plano de manutenção da área 5 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 4 
Utilização dos outros sistemas informatizados 4 
S~ervisão de montagem de equipamentos 4 
Supervisão de Manobras elétricas ou de instrumentação 4 
Supervisão de operação de equipamentos em teste 4 
Distribuição das atividades diárias de manutenção 4 
Negociação das atividades programadas junto às equipes de 4 
inspeção e de programação 
Supervisão da utilização dos equipamentos de segurança 4 
Supervisão e cumprimento dos Padrões Empresariais, Técnicos e 4 
Operacionais 
Supervisão e cumprimento da política de segurança 4 
Supervisão e cumprimento da política de qualidade 4 
Supervisão e cumprimento da política de meio-ambiente 4 
Supervisão da comunicação das anomalias 4 
Supervisão da organização e limpeza 4 
Garantia do fluxo de informações na estrutura empresarial 4 
Proposição de admissões, premiações, promoções, punições e 4 
demissões dos membros da equipe 

TOTAL 100 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação 

Máximos 
Verificação do estado físico e psicológico dos membros da equipe 5 
Gestão do desenvolvimento das competências da equipe 5 
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Gestão do bom clima da equipe 5 
Gestão dos trabalhos em grupo da equipe 5 
Gestão orçamentária da equipe 5 
Avaliação periódica dos membros da equi~e 5 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 
Conhecimento do processo dos fornecedores 5 
Desdobramento das metas em~esariais ao nível da equipe 5 
Registro e comunicação dos pontos fortes da sua equipe 5 
Registro e comunicação das oportunidades de melhoria da sua 5 
equipe 
Administração da Qualidade de Vida 5 
Análise e solução de problemas em sua área de atuação 5 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 
Utiliza_ção de conceitos Básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 
Promoção de melhorias contínuas na equipe 5 
Gestão do horário de trabalho da equipe 5 
Gestão da produtividade da equipe 5 
Atividades interdisciplinares com as outras áreas da empresa 5 

TOTAL 100 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação 

Máximos 
Comunicação 9 

Foco em resultados 9 

Relacionamento interpessoal 8 

Trabalho em equipe 8 

Liderança 9 

Orientação para o cliente 8 

Iniciativa e persistência 8 

Auto-desenvolvimento 8 

Cultura geral 8 

Flexibilidade 8 

Auto-controle 8 

Comprometimento com a organização 9 

TOTAL 100 

Instruções para a avaliação de desempenho: 
Descrever abaixo as metas de desempenho contratadas desde a última avaliação, bem 
como o peso para cada uma dessas metas. Observe que o somatório dos pontos deverá 
ser 100. 
Utilizar como avaliação para o desempenho: 

• "IN" (Insuficiente): Se foi atingido de O a 30% da meta; 
• "ED" (Regular): Se foi atingido mais que 30 e, no máximo, 50% da meta; 
• "BA" (Básico): Se foi atingido mais que 50 e, no máximo, 75% do desafio; 
• "DI" (Diferenciado): Se foi atingido mais que 75 e menos que 100% da meta; 
• "EX" (Excelente): Se a meta foi atingida ou superada . 

Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação 
Máximos 

TOTAL 100 
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ANEXO B - Resultado da pesquisa de Spencer - Competência da equipe de instrumentação da CST 

Entrevista com Gama, a respeito do executante Gama1 (06/1212002) : 

Quais os pontos fortes e fracos do Gama1 ? 

Resposta: Como ponto forte. destaca-se que é uma pessoa que segue padrOes, à risca . Como pontos fracos, tem problemas com criatividade. Nao 

consegue fazer além do que está estabelecido. Como outro ponto, ele perde o controte emocional em situaçOes mais difjceis. 

PERGUNTAS RESPOSTA 
VALORIZAgAO DAS 

DIMENS ES DA 
COMPETÊNCIA TESTADA 

- Conhece grande parte do trabalho. Para equipamentos mais novos, tem Conhecimento técnico. 
dificuldades. - Está dentro da média, a nlvel de habitidade técnica . Nao é profissional ou gerencial (CTE) 

O executante conhece tecn icamente o destaque. - O aprendizado é na prática, na execuçao dia a dia. Para serviços A=3; 6=1; C=O; 0=1 
trabalho dele? Em que grau? Ele busca que sao mais esporâdicos, ele nao se recorda direito. Ele segue as regras, nao 
o aprendizado? Ele divide o busca constantemente o aprendizado fora do local de trabalho. - Ele tem 
conhecimento dele com outros? Em dificuldades de comunicaçtao, de se expressar claramente, assim, nem sempre 
que grau? consegue transmitir aquilo que sabe. Tem boa vontade de passar o 

conhecimento para os outros . Quando ele consegue, ele transmite o 
conhecimento . 
• Ele se interessa em conhecer aquilo que ele sente que esteja dentro da Busca de informaçtao (INF) 

Em que grau o executante se interessa capacidade . O desafio maior, ele nao tenta . Ele é focado na atividade, assim, o A=O 

em conhecer as coisas ou pessoas? contexto global fica desapercebido. 

Como ele analisa os problemas, 
- O raciocfnio tende a ser focado num ponto s6. Ele nao enxerga muito o global, Pensamento analitico (PA) 
e nem consegue ver o que está por vir. Como ele nao vê o global , este pode ser A=1; 6=2 

quebrando--os em pequenas partes ou prejudicado. Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=2; 6=2 



212 

Como é o comportamento do 
- Tem relacionamento bom com a equipe. No trabalho, gosta de fazer o que está Trabalho em equipe (TE) 
determinado para ele. Não costuma se envolver com um trabalho que não está A=1; B=1; C=O 

executante quando trabalhando em delegado para ele. - Ele procura a equipe para ajudá-lo. Utiliza as pessoas com 
equipe? Ele gosta? maior potencial na equipe de forma a ajudá-lo. 

Como o executante se posiciona em 
- Não tem característica de liderança, por ter dificuldade de se comunicar. Ele é Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
mais liderado. Em relação às tarefas que lhe são delegadas, ele as assume. A=-1; B=1; C=O 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

- Tem boa relação com os colegas. E uma pessoa calma, dentro de condições Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? normais, não sob pressão. - Ele não procura tanto o relacionamento. Não se (CR) 
Em que grau? expõe muito, não arrisca muito. A=2;B=2 

O executante está atento às 
- Ele se preocupa com os colegas. Muitas vezes alavanca itens nem mesmo Entendimento interpessoal (EI) 

necessidades dos colegas? Ele 
relacionados a ele, mas à equipe como um todo. Às vezes, deixa acontecer, não A=1; B=1 

procura entendê-los? Procura 
se envolve tanto. 

respondê-los quando estes precisam? 

- A relação é um pouco dificultada porque o trabalho, a todo momento, exige Orientação para o cliente (OPC) 
Como o executante se relaciona com tomada de decisão. Como ele não tem muito essa característica, torna-se mais A=-2; B=O 
os clientes? Ele está atento às difícil. O cliente muitas vezes não se sente seguro com as respostas dele. - Ele 
necessidades deles? Ele se esforça não procura o que está fora do previsto, assim, não é muito atento ao cliente. -
para atendê-los? Não tem busca sistemática pelo relacionamento com o cliente. - Ele conhece 

todos da operaç_ão, até devido ao longo tempo de trabalho na área 

O executante busca cumprir as metas 
- O Gama1 faz a parte dele. Deixa com o outro, o que é do outro. Tem Orientação para realizações 
dificuldades na questão do controle das atividades. Nem sempre consegue (OPR) 

estabelecidas ou procura superá-Ias? realizar o que precisa. - Ele propõe inovações naquilo que é do domínio dele. A=O; B=NA *; C=NA * 
Ele cumpre as regras ou corre riscos? Nenhuma mudança radical. Mais, pequenas melhorias na rotina. Não é uma *NA - Não se aplica para "A"<3 
Ele faz inovações no trabalho ou segue pessoa criativa. 
o que está estabelecido? 

- Qualidade é boa, desde que seja atividade bem planejada e sem pressão. Caso Preocupação com a Ordem 
O executante é organizado no haja desvios no que foi planejado, ele perde a qualidade. - Por ser uma pessoa (ORO) 
trabalho? Como ele faz para manter ou que segue o que foi programado, não apresenta destaque. A produtividade é A=2 
melhorar o seu padrão de qualidade? normal. Para produzir mais, tem-se que encontrar mecanismos tal. Uma 

mudança da rotina pode fazer produzir mais. Quando se vê o que pode ocorrer 
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no futuro, pode fazer aumentar a produção. Como ele segue estritamente o 
padrão, a produção é aquela prevista. 

- Iniciativa limitada. Sempre trabalhando dentro da rotina. A iniciativa é mais Iniciativa (INI) 
O executante possui iniciativa? É uma corretiva. A=O;8=1 

iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

- Nas atividades rotineiras, ele tem segurança, porém, nos itens que exijam maior Auto confiança (ACF) 

O executante tem segurança no que 
tomada de decisão, ele se sente um pouco inseguro. - Ele fica frustrado com o A=1; 8=-1 
erro. Ele sente muito. A partir de quando ele detecta que cometeu o erro, ele 

faz? Qual a reação do executante em tende a ficar tenso e perder o controle emocional. Isso acaba prejudicando a 
caso de falha? conclusão, pois um erro pode ocorrer no início, pode-se corrigir e chegar a um 

fim. Porém, ele perde o controle. 
- Perde o controle emocional, às vezes. O que tende a gerar outros desconfortos Auto controle (AC) 

Como se comporta o executante e problemas. A=-1 
quando está trabalhando sob pressão? 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- E flexível.Muda de opinião facilmente. Não questiona muito. Aceita bem as Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
mudanças. - se adapta de forma lenta. Depois que vira rotina, ele se adapta A=1; 8=1 

mudanças? Com que rapidez ele se 
bem, mas demora um pouco. 

adapta a elas? 

Qual sua opinião sobre o 
- Ele é comprometido, dentro do que foi estabelecido. Para aquilo que foi Comprometimento 
delegado para ele, ele é comprometido. Mas, não vai além. organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a A=1 
empresa / equipe? 

Entrevista com Gama, a respeito do executante Gama2: 

Quais os pontos fortes e fracos do Gama2? 
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Resposta: Como pontos positivos ele é organizado, é voltado para gerência de pessoas, tem uma boa visão quanto a essa parte de gestão. Ele é bem 

ponderado, tem equilíbrio. Tem que ser trabalhado nesse lado, a questão de que quando pressionado, ele perde um pouco o controle. Quanto a parte que 

ele não tem tão positiva é a questão técnica. Ele é mais voltado para o lado administrativo, gerencial. Como a função que ele exerce hoje exige a parte 

técnica, essa seria a parte fraca dele. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Ele não conhece totalmente. Na função de executante, ele conhece o trabalho Conhecimento técnico, I 

em cerca de 80 a 90%. É mais do que o pessoal de ESTE L, bem mais, com profissional ou gerencial (CTE) 
exceção do Alfa1, que já está a mais tempo. O Gama2 está trabalhando essa A=3; B=1; C=2; 0=2 

O executante conhece tecnicamente o parte técnica agora, que é uma caso bem diferente do Rogério, por exemplo. - O 
trabalho dele? Em que grau? Ele busca Gama2 busca conhecimento, busca estudar. Ele questiona. Com a carga da 
o aprendizado? Ele divide o implantação do novo SISMANA, isso tem dificultado essa busca, por tomar muito 
conhecimento dele com outros? Em tempo. - Ele divide o conhecimento. Porém, como as outras pessoas estão mais 
que grau? voltadas para a parte técnica e ele para a parte mais gerencial, ele não divide 

muito. - Aquilo que ele conhece, ele divide. Com ele veio da parte de balança, 
ele divide muito, ele é o esteio nessa área. Os outros itens, ele não tem tanto de 
parte técnica, porisso não divide muito. 
- Ele tem interesse em conhecer. Busca conhecer as pessoas chaves. Ele tem Busca de informação (INF) 

Em que grau o executante se interessa muita vontade de aprender. A=2 
em conhecer as coisas ou pessoas? 

Como ele analisa os problemas, 
- Ele focaliza. Ele não olha muito o global. A forma seria mais pontual e Pensamento analítico (PA) 
detalhada. A=2; B=2 

quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=3;B=2 

i 

Como é o comportamento do 
- Ele gosta de trabalhar em equipe. Participa muito e utiliza muito das outras Trabalho em equipe (TE) 

I 

pessoas para ajudá-lo. A=2; B=1; C=O 
executante quando trabalhando em 
equipe? Ele gosta? 
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Como o executante se posiciona em 
- Ele se posiciona como lider. Tem caracteristica para ser desenvolvida como Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
líder. Naquilo que ele conhece, ele está na frente. A=2; B=1; C=O 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

- Ele busca relacionamento. Ele é de fácil trato, tem bom diálogo. Busca o Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? relacionamento, mas também não é exagerado nisso. (CR) A=3; B=2 
Em que grau? 

O executante está atento às 
- Ele é atento aos colegas. E uma pessoa que muitas vezes assume coisas que Entendimento interpessoal (EI) 

necessidades dos colegas? Ele 
são solicitadas pelos colegas. Ele entra na frente disso, assume, questiona. - Ele A=2;B=2 
está atento às necessidades, ele alavanca, presta atenção aos outros. - Procura 

procura entendê-los? Procura responder aos colegas. Dedica-se a isso. Às vezes tem coisas que ele nem 
respondê-los quando estes precisam? domina, mas ele está lá e tenta ajudar. 

- Ele tem uma certa dificuldade em tratar o cliente. Nessa relação, muitas vezes Orientação para o cliente (OPC) 
o cliente está até errado. Dessa forma, tem-se que ter uma maneira até política A=-1; B=1 

Como o executante se relaciona com de forma a não ofender o cliente. Muitas vezes, pela personalidade dele e pelo 
os clientes? Ele está atento às gênio forte que ele tem, ele às vezes extrapola um pouco e invade o espaço do 
necessidades deles? Ele se esforça cliente. Ele perde a noção de que o cliente é o cliente. - Ele se preocupa muito 
para atendê-los? com o cliente. Ele tem uma organização excelente, o que ajuda a ele atender as 

necessidades do cliente. Tem uma programação bem feita, o que contribui. - Ele 
se esforça para atender. 

O executante busca cumprir as metas 
- Busca cumprir as metas, na maioria das vezes. Algumas vezes ele supera, Orientação para Realizações 

estabelecidas ou procura superá-Ias? 
quando está dentro do que ele domina, quando isso é 100%, ele supera. - Ele (OPR) 

Ele cumpre as regras ou corre riscos? 
cumpre as regras, mas muitas delas ele questiona fortemente. Ele expressa a A=3; B=1; C=O 
opinião dele, mas as cumpre. - Ele não corre muitos riscos. - segue mais o que 

Ele faz inovações no trabalho ou segue 
está estabelecido, com algumas exceções. 

o que está estabelecido? 

- Ele é organizado. - E um resultado mais estável. Ele procura melhorar, o Preocupação com a Ordem 

O executante é organizado no 
resultado dele é estável. Diante da organização ele sempre cresce. - Tem alguns (ORD) 

trabalho? Como ele faz para manter ou 
itens que ele já domina, ele tem uma organização e procura novos métodos para A=4 

melhorar o seu padrão de qualidade? 
facilitar mais a tarefa. Ele não se limita ao que está dominado naquele patamar. 
Ele procura inovar para mudar e crescer. Isso ele faz regularmente para tentar 
melhorar. 
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- Ele tem iniciativa preventiva. Iniciativa (IN I) 
O executante possui iniciativa? É uma A=2; 8=1 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

- Naquilo que ele domina, ele tem segurança. Por exemplo, na questão de Auto confiança (ACF) i 

O executante tem segurança no que balanças. Em outras tarefas que ele não domina, ele se sente um pouco A=1; 8=1 
I 

faz? Qual a reação do executante em inseguro. - Ele tem reação de ficar muito preocupado. Ele sente um pouco. Na 
caso de falha? hora do erro, ele dá uma retraída. Ele não domina bem isso, mas supera. E não 

demora muito. 
- Ele tem que melhorar, porque sob pressão ele perde um pouco o controle. Ele Auto controle (AC) 

Como se comporta o executante tende a justificar a maneira que ele pensa. Ele tende a ser refratário à situação. A=-1 
quando está trabalhando sob pressão? Ele não tem um controle muito bom, não. 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- Nível bom. - Ele aceita mudanças, mas é bem questionador. Você tem que dar Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
uma explicação boa sobre a mudança. - Não é algo rápido, não. Precisa ter um A=1; 8=1 

mudanças? Com que rapidez ele se 
argumento forte para mudar a opinião dele. Então, ele não é tão flexível. 

adapta a elas? 

Qual sua opinião sobre o 
-E uma pessoa comprometida com a equipe e com a empresa, com certeza. Comprometimento 

organizacional (COR) 
comprometimento do executante com a A=3 
empresa / equipe? 

---- --

Entrevista com Gama. a respeito do executante Gama3: 

Quais os pontos fortes e fracos do Gama3? 
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Resposta: Ele está começando a sair daquela fase de insegurança. Está crescendo exponencialmente. Está crescendo muito. É uma pessoa dedicada, 

voltada para a parte técnica. Está começando a "embalar". O ponto fraco seria o pouco conhecimento e a questão de soluções que precisem de um diálogo 

maior, de uma visão mais política, enxergar um pouco mais macro, e não localizado. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Conhece em torno de 95 , 90%. - Ele busca aprender. E dedicado, pergunta. Conhecimento técnico, 

O executante conhece tecnicamente o Quando está com dificuldade ele vai atrás, tenta resolver, não se entrega, profissional ou gerencial (CTE) 
trabalho dele? Em que grau? Ele busca mesmo nos momentos difíceis ele tenta resolver. Busca algum recurso, manuais. A=3; B=1; C=2; 0=0 
o aprendizado? Ele divide o Tenta, mesmo não tendo um certo domínio. - Está começando a dividir. Como 
conhecimento dele com outros? Em ele está em desenvolvimento agora. Está dividindo, mas ainda não é um volume 
que grau? grande. Mas é uma pessoa que tem característica para isso. Com certeza vai ser 

assim. Tudo que ele tem ele divide. Gosta de dividir. 
- Acredito que ele se interessa em conhecer mais pessoas do que coisas. Busca de informação (INF) 

Em que grau o executante se interessa A=O 
em conhecer as coisas ou pessoas? 

Como ele analisa os problemas, 
- Ele ainda é voltado para coisas pequenas. Ele não é analítico. Não faz uma Pensamento analítico (PA) 
análise muito detalhada. A=0;B=2 

quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=2;B=2 

Como é o comportamento do 
- Tem um ótimo comportamento. E uma pessoa com a característica para Trabalho em equipe (TE) 
trabalhar em equipe. Divide muito. Relaciona-se bem. Gosta de trabalhar em A=3; B=1; C=O 

executante quando trabalhando em equipe. 
equipe? Ele gosta? 

Como o executante se posiciona em 
- Está mais na retaguarda. Liderança não é um ponto forte. Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
A=O; B=1; C=O 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

-----



218 

- Ele busca muito relacionamento. Com certeza ele gosta de estabelecer Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? relacionamentos. (C R) A=3; 8=2 
Em que grau? 

O executante está atento às 
- Não tem a característica forte de estar atento aos colegas. Não dá para ver Entendimento interpessoal (EI) 

necessidades dos colegas? Ele 
isso.-Ele entende os colegas, mas não procura para ver as necessidades. - Ele A=1; 8=1 

procura entendê-los? Procura 
se esforça para responder quando solicitado. 

respondê-los quando estes precisam? 

- E ainda prejudicado pela insegurança. Na relação se o cliente exige mais Orientação para o cliente (OPC) 
Como o executante se relaciona com alguma coisa, ainda existe uma insegurança. Ele é um pouco tímido, em fase de A=-2; 8=1 
os clientes? Ele está atento às amadurecimento. Nesse momento, o cliente o deixa inseguro, pela falta de 
necessidades deles? Ele se esforça experiência. - Ele está atento às necessidades do cliente. - Quando o cliente 
para atendê-los? precisa de alguma coisa ele se esforça para resolver. Ele presta atenção no 

cliente. 

O executante busca cumprir as metas 
- Ele procura, na maioria das vezes, atender. Raramente ele não atende. - Ele Orientação para Realizações 
cumpre mais regras. - Ele está mais disposto a cumprir o que está estabelecido. (OPR) 

estabelecidas ou procura superá-Ias? A=1; 8=NA*; C=NA* 
Ele cumpre as regras ou corre riscos? *NA - Não se aplica para "A"<3 
Ele faz inovações no trabalho ou segue 
o que está estabelecido? 

- Está em fase de crescimento, inclusive nessa parte de organização. Ele sabe Preocupação com a Ordem 

O executante é organizado no 
dos problemas, reconhece o erro, e está correndo atrás. Ele tem uma certa (ORD) 
dificuldade na organização. Quando o problema é mais complexo, que exige o A=1 

trabalho? Como ele faz para manter ou 
controle de mais itens, com um planejamento maior, ele se perde. - A qualidade 

melhorar o seu padrão de qualidade? 
oscila um pouco. - Ele procura melhorar, questionando, perguntando aos 
companheiros. 
- Ele tem iniciativa, mais corretiva. Iniciativa (INI) 

O executante possui iniciativa? É uma A=1; 8=1 

iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

O executante tem segurança no que 
- Ele não tem tanta segurança, ainda. Ele apresenta uma certa insegurança Auto confiança (ACF) 
quando a pressão é muito alta, mesmo que ele domine, ou quando a pressão A=O;8=1 

faz? Qual a reação do executante em existe e ele não domina bem aquilo. - Quando ele falha ele se abate muito. 
caso de falha? Recupera, não é duradoura a queda da auto-estima, mas no momento sente 
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muito. 

- Ele tem uma dificuldade. Sob pressão ele deixa a desejar. Ele é levado por uma Auto controle (AC) 
Como se comporta o executante linha que quem está pressionando, determina. Às vezes ele está até no caminho A=-1 
quando está trabalhando sob pressão? certo, mas a pressão faz com que ele se perca um pouco. Ele externamente não 

aparenta problema, mas ele fica "manipulável". 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- Altamente flexível. Aceita mudança, e rapidamente. Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
A=2;B=4 

mudanças? Com que rapidez ele se 
adapta a elas? 

Qual sua opinião sobre o 
- Ele é muito comprometido, com a empresa, com a equipe e com os colegas. Comprometimento 

organizacional (COR) 
comprometimento do executante com a A=2 
empresa / equipe? 

Entrevista com Gama, a respeito do executante Gama4: 

Quais os pontos fortes e fracos do Gama4? 

Resposta: Pontos fortes: o comprometimento e a vontade de aprender. Como ponto fraco, ainda necessita desenvolver-se na parte teórica.Também, quando 

está sob pressão acaba cometendo erros. Com falei, nos pontos fortes, tem garra, luta para aprender, é dedicado. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 

O executante conhece tecnicamente o 
- Acredito que conhece. A nível de 85 a 90%. - Ele busca aprender. Procura Conhecímento técnico, 

trabalho dele? Em que grau? Ele busca 
sempre caminhos para aprender, quando enfrenta dificuldades, questionando profissional ou gerencial (CTE) 
colegas, solicitando ajuda. - Ele é muito forte na divisão do conhecimento que A=3; B=1; C=2; 0=2 

o aprendizado? Ele divide o ele tem. 
conhecimento dele com outros? Em 
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que grau? 

- Interessa-se por conhecer, tanto coisas quanto pessoas. Ele gosta. Busca de informação (INF) 
Em que grau o executante se interessa A=1 
em conhecer as coisas ou pessoas? 

Como ele analisa os problemas, 
- O Gama4 ainda está "no todo" ainda. Ele não é muito analítico. Ele não segue Pensamento analítico (PA) 
uma certa lógica para resolver um problema, eliminando por partes. A=0;B=2 

quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=1;B=2 

Como é o comportamento do 
- E de ótimo relacionamento com a equipe. Sabe trabalhar em equipe. Ajuda os Trabalho em equipe (TE) 
companheiros, assim como solicita ajuda. - Ele gosta de trabalhar em equipe. A=2; B=1; C=O 

executante quando trabalhando em 
equipe? Ele gosta? 

Como o executante se posiciona em 
- Ele tem alguma característica para líder. Muitas das vezes ele vai à frente, Liderança (LI) 
mesmo não dominando muito. Obviamente, quem toma a liderança corre alguns A=1; B=1; C=O 

relação à questão de liderança do riscos de cometer alguns erros, até pela inexperiência. Ele tem voz ativa no 
grupo? Coloca-se à frente do grupo ou grupo. Expressa sempre aquilo que ele pensa. Costume realmente trazer para 
espera comando? ele aquilo que ele tem um certo domínio. Tem opinião forte. 

Busca facilmente o relacionamento, muito. Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? (CR) A=3; B=2 
Em que grau? 

O executante está atento às 
- Ele é muito atento aos colegas. Quer sempre ajudar. Atende prontamente sem Entendimento interpessoal (EI) -

necessidades dos colegas? Ele 
ser chamado, quando vê que as pessoas têm dificuldade. - Ele procura entender A=2;B=2 

procura entendê-los? Procura 
os colegas. Procura responder. 

respondê-los quando estes precisam? 

- Ele também não entende muito essa questão de cliente, que mesmo estando Orientação para o cliente (OPC) 
Como o executante se relaciona com errado, é um cliente. Ele não enxerga muito isso. Isso gera, às vezes, um A=0;B=1 
os clientes? Ele está atento às desgaste, em questão a situações que poderiam ser evitadas, tratadas de outra 
necessidades deles? Ele se esforça forma, mais política, com o cliente. - Ele está atento às necessidades do cliente. 

---- ---- --
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para atendê-los? Ele se esforça para atender o cliente. 

O executante busca cumprir as metas 
- Ele cumpre a meta. Algumas vezes ele ultrapassa, mas na maioria das vezes Orientação para Realizações 
tende a cumprir. - Ele corre alguns riscos, até porque arrisca também. Pela (OPR) 

estabelecidas ou procura superá-Ias? característica de líder, ele vai além. - Ele faz inovação. A=2; B=NA*; C=NA* 
Ele cumpre as regras ou corre riscos? *NA - Não se aplica para "A"<3 
Ele faz inovações no trabalho ou segue 
o que está estabelecido? 

- Ele não é organizado. E um pouco deficiente. O padrão de qualidade oscila um Preocupação com a Ordem 
O executante é organizado no pouco, principalmente naquilo que ele não domina muito. É raro, mas acontece. (ORD) 
trabalho? Como ele faz para manter ou Ele tem buscado melhorar constantemente e tem melhorado. Com exceção da A=O 
melhorar o seu padrão de qualidade? parte teórica, na qual ele tem uma certa dificuldade, que ele tem que trabalhar 

I mais 
- Ele tem iniciativa, mais preventiva. Iniciativa (INI) I 

O executante possui iniciativa? É uma A=1; B=1 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

O executante tem segurança no que 
- Tem segurança no que faz. Quando falha, ele se recupera, mas no momento Auto confiança (ACF) 

I ele sente muito. Tem muita emoção, fica abatido, se desespera às vezes. A=1; B=-2 
faz? Qual a reação do executante em Precisa de esforço para resgatar isso. 
caso de falha? 

- Sob pressão ele tem uma certa dificuldade, de conduzir aquilo que deveria ser Auto controle (AC) 
Como se comporta o executante feito. A pressão faz ele desviar, perder-se um pouco. A=-1 
quando está trabalhando sob pressão? 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- E uma pessoa flexível, aceita mudança rápido, adapta-se rapidamente. Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
A=1; B=3 

mudanças? Com que rapidez ele se 
adapta a elas? 
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Qual sua opinião sobre o 
- E uma pessoa altamente comprometida, dedicada. A qualquer momento pode Comprometimento 
ser solicitada. Sempre está disponível. organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a A=2 
empresa / equipe? 

Entrevista com Gama, a respeito do executante Gama5: 

Quais os pontos fortes e fracos do Gama5? 

Resposta: O ponto forte é que é uma pessoa de fácil aprendizado. Utiliza bem a técnica. Assimila bem as coisas, rapidamente. Como principal ponto 

negativo, está a dificuldade de comunicação. Muitas vezes o assunto não é conciso. Ele deixa muita dúvida. Exige muito tempo para você se sintonizar no 

verdadeiro problema. Tem dificuldade na expressão. Muitas vezes deixa fatos entrelinhas. Por ser uma pessoa muito nova e ainda insegura, então ele ainda 

tenta pular certos passos do problema para talvez encobrir alguma falha e insegurança. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSOES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 

O executante conhece tecnicamente o 
- Está em fase de crescimento e com grande potencial de conhecimento. Domina Conhecimento técnico, 
cerca de 80%. - Ele busca o aprendizado. É extremamente persistente para profissional ou gerencial (CTE) 

trabalho dele? Em que grau? Ele busca buscar esse aprendizado. Às vezes tem dificuldade, mas tem trabalhado muito A=3; B=1; C=2; D=O 
o aprendizado? Ele divide o para aprender. - Dividir não é característica forte nele. Divide pouco. 
conhecimento dele com outros? Em 
que grau? 

- Interessa-se em conhecer mais coisas. Pessoas, menos. Busca de informação (INF) 
Em que grau o executante se interessa A=O 
em conhecer as coisas ou pessoas? 

Como ele analisa os problemas, 
- De forma global ainda. Pensamento analítico (PA) 

A=O; B=2 
quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=1; B=2 

-------- -----
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Como é o comportamento do 
- E uma pessoa de bom relacionamento no trabalho em equipe. Ele gosta de Trabalho em equipe (TE) 
trabalhar em equipe, mais do que sozinho. A=1; 8=1; C=O 

executante quando trabalhando em 
equipe? Ele gosta? 

Como o executante se posiciona em 
- Ele espera mais o comando. Liderança (LI) 

i 

relação à questão de liderança do 
A=-1; 8=1; C=O 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

- Ele não tem tanta garra na busca do relacionamento, não. Até devido a uma Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? certa timidez. Tem se soltado um pouco mais. (CR) A=2; 8=2 
Em que grau? 

O executante está atento às 
- Não é uma característica ficar atento às necessidades dos colegas. - Ele Entendimento interpessoal (EI) 

necessidades dos colegas? Ele 
procura entender. - Quando os colegas pedem ajudar, ele procura responder. A=O; 8=1 

procura entendê-los? Procura 
respondê-los quando estes precisam? 

Como o executante se relaciona com 
- Normalmente atende os clientes. Tem uma certa dificuldade da falta de Orientação para o cliente (OPC) 

os clientes? Ele está atento às 
conhecimento, assim, às vezes deixa o cliente momentaneamente sem a A=-2; 8=1 

necessidades deles? Ele se esforça 
resposta, que ele vai buscar com os colegas. Mas ele tenta atendê-los. - Ele 

para atendê-los? 
está muito atento aos clientes. 

O executante busca cumprir as metas 
- Normalmente ultrapassa as metas. - Ele é de cumprir mais regras. - Faz Orientação para Realizações 
inovações no trabalho. (OPR) 

estabelecidas ou procura superá-Ias? 
A=4;8=2;C=2 

Ele cumpre as regras ou corre riscos? 
Ele faz inovações no trabalho ou segue 
o que está estabelecido? 

O executante é organizado no 
- E de regular para bom em organização. - Mantém o padrão de qualidade. - Preocupação com a Ordem 
Procura melhorar esse padrão lendo, aprendendo na prática, indo atrás da (ORD) 

trabalho? Como ele faz para manter ou informação, catálogos, fornecedor, perguntando. Ele busca mesmo. A=1 
melhorar o seu padrão de qualidade? 

L. ---
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- Ele tem iniciativa, e é mais preventiva. Iniciativa (INI) 
O executante possui iniciativa? É uma A=2; B=1 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

O executante tem segurança no que 
- Ainda não tem uma maturidade suficiente. Em alguns momentos ele deixa a Auto confiança (ACF) 
desejar. - Ele sente bastante quando falha. Pesa muito para ele. A=1; B=O 

faz? Qual a reação do executante em 
caso de falha? 

- Ele se perde sob pressão. Tem uma certa dificuldade pela timidez e pela falta Auto controle (AC) 
Como se comporta o executante do pleno conhecimento. Isso deixa margem para ele sentir-se inseguro na hora A=-1 
quando está trabalhando sob pressão? da pressão. 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- E um nível muito bom. Pessoa altamente flexível. - Aceita mudança. - Ele se Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
adapta rápido às mudanças. A=2;B=3 

mudanças? Com que rapidez ele se 
adapta a elas? 

Qual sua opinião sobre o 
- E uma pessoa comprometida. Ela vai além do que está estabelecido, além da Comprometimento 
meta. Está sempre disponível. organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a A=2 
empresa / equipe? 

ANEXO C - Resultado da pesquisa Spencer - Competência da equipe de Instrumentação ESTEL 

Entrevista com Alfa, a respeito do executante Alfa1 (06/12/2002): 

Quais os pontos fortes e fracos do Alfa1? 

Resposta: Tem como ponto forte a disponibilidade para atender a qualquer solicitação de se faça, apesar das dificuldades que ainda se têm, devido ao 

processo de aprendizagem que está em curso. Tem vontade e empenho para atender. Está pronto para ajudar quando se precisa. Pode-se contar com ele. 
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Como pontos fracos, cita-se que ele não presta muita atenção à parte de papéis que envolvem as atividades de execução. Tem-se que estar checando 

sempre essa parte. 

VALORIZAÇAO DAS i 

PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA I 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Conhece as atividades que executa, dentro do que foi treinado. O que falta é a Conhecimento técnico, 
visão geral, o conhecimento da importância atividade dele dentro do contexto. As profissional ou gerencial (CTE) 
atividades mais esporádicas, por ainda não dominar, precisaria de uma A=3; B=1; C=2; D=2 
orientação a mais. Hoje ele estaria dominado cerca de 90% das atividades da 
área. Algumas exceções aparecem, quando ele tira dúvidas com a equipe 
própria de inspeção da CST.- Alguns detalhes podem fugir, mas num todo, 

O executante conhece tecnicamente o possui um bom conhecimento. - A maior fonte de conhecimento é a execução 
trabalho dele? Em que grau? Ele busca prática. Tem aprendido, executando as tarefas. Tem tido o treinamento do 
o aprendizado? Ele divide o CEQUAL (certificação de instrumentação) fora do horário normal de trabalho. 
conhecimento dele com outros? Em Recebe muitas informações teóricas, lá. - A solução dos problemas da área são 
que grau? a maior fonte de aprendizado. Ele tem interesse de aprender. Foi uma das 

pessoas da equipe que mais solicitou que fossem repassados conhecimentos da 
área. Dentro da necessidade, busca manuais, busca estudar para aprender. -
Ele divide conhecimentos. É a pessoa da ESTEL que mais conhece a área na 
atualidade. Sempre que alguém da equipe necessita de alguma informação que 
ele domina, ele a passa, orienta busca estar ensinando. Serve, de certa forma, 
como instrutor da equipe ESTEl. 
- Tem um certo grau de curiosidade. E o que mais solicita treinamento sobre a Busca de informação (INF) 

Em que grau o executante se interessa área e sobre o processo, de todos da equipe. A=1 

em conhecer as coisas ou pessoas? 

Como ele analisa os problemas, 
- Particiona os problemas para analisá-lo. Não há, atualmente, tarefas Pensamento analítico (PA) 
extremamente complexas. Elimina alternativas possíveis, para solucionar os A=1; B=2 

quebrando-os em pequenas partes ou problemas. Existe o auxílio da inspeção para eliminar-se os problemas, quando Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? não consegue resolvê-los A=2;B=2 

-----_ ... -
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- As equipes nunca trabalham na área sozinhas. No laboratório, o indivíduo pode Trabalho em equipe (TE) 
estará sozinho. No dia-a-dia tem-se dois indivíduos executando as atividades. A=2; B=1; C=O 

Como é o comportamento do Tem a postura de pegar para fazer a atividade. Normalmente preocupa-se com o 
executante quando trabalhando em tempo para liberação do equipamento para operar. Tem o auxílio do colega de 
equipe? Ele gosta? trabalho. Ele divide bem as coisas. Caso seja emergência, tem-se que finalizar 

num tempo o mais rápido possível. Caso se tenha uma maior disponibilidade de 
tempo, ele troca bem com os colegas. 

Como o executante se posiciona em 
- Assume a posição de liderança do grupo. Ele seria o líder do grupo do Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
lingotamento contínuo. A=1; B=1; C=O 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

- Até onde sabe, o Alfa1 tem o relacionamento o melhor possível. Ele gosta de Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? conversar, de brincar. Tem atividades de lazer com os colegas fora do trabalho.- (CR) A=3; B=2 
Em que grau? Ele não se esforça para buscar relacionamento. Seria um interesse mais normal, 

do que exagerado pelo social. Não classificaria o Alfa1 com interesseiro. 

O executante está atento às 
- Ele é um pouco mais voltado para si em relação a preocupação com o colega, Entendimento interpessoal (EI) -

necessidades dos colegas? Ele 
mas no caso de segurança, ele tem preocupação de orientar os colegas. Ele A=O;B=1 

procura entendê-los? Procura 
direciona para que a tarefa seja executada da melhor forma possível, com os 

respondê-los quando estes precisam? 
critérios de segurança no trabalho. Os colegas recorrem a ele no caso de 
necessidade nas atividades. 
- Ele se relaciona bem com a operação e com a inspeção. Nas necessidades, ele Orientação para o cliente (OPC) 

Como o executante se relaciona com 
solicita a essas pessoas. - Ele busca atender o cliente, sim. Ele faz isso, não de A=-1; B=1 

os clientes? Ele está atento às 
forma consciente, mas de forma natural. Ele se preocupa em fazer o atendimento 

necessidades deles? Ele se esforça 
da melhor forma possível. - Ele não tem muito contato com a operação. Conhece 

para atendê-los? 
algumas pessoas da operação. Quando há necessidade de se executar algum 
serviço e tem algum operador conhecido, é a esta pessoa que o Alfa1 busca. 
Porém, não conhece ainda a operação como conhece a inspeção. 
- Caso seja tarefa mais administrativa, porém, inerente ao trabalho, é complicada Orientação para Realizações 

O executante busca cumprir as metas a realização. Caso seja mais de execução em si, ele tem boa realização. Para (OPR) 
estabelecidas ou procura superá-Ias? aquilo que envolve papel, tem dificuldade. - Tem inovação mais passiva. A=2; B=NA*; C=NA* 
Ele cumpre as regras ou corre riscos? Algumas inovações propostas não foram implantadas, com isso, houve um *NA - Não se aplica para "A"<3 
Ele faz inovações no trabalho ou segue pouco de desmotivação da parte dele. Não é destaque para as questões de 
o que está estabelecido? melhorias, ou de uma melhor forma de se executarem as coisas. Já esteve 

melhor quanto a esse item. Talvez seja falta de estímulo para ele. 



227 

o executante é organizado no 
- São execuções de boa qualidade. - Ele faz o que consegue, dentro da Preocupação com a Ordem 
disponibilidade de tempo. Acontece muito de estar executando uma tarefa e ter (ORO) 

trabalho? Como ele faz para manter ou que interrompê-Ia para se executar outra. Ele faz o que é necessário, o que A=1 
melhorar o seu padrão de qualidade? atende a operação a nível de produção. 

- Para solucionar problemas, sim. De acordo com as circunstâncias, Iniciativa (INI) 
O executante possui iniciativa? É uma caracterizando como iniciativa corretiva. A=1; B=O 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

- Dentro das atividades que ele domina, que ele rotineiramente executa, ele tem Auto confiança (ACF) 
segurança. Nas atividades novas, fica mais difícil essa segurança. Isso é A=1; B=-1 
percebido não só com ele,mas com os outros membros da equipe. Quando eles 

O executante tem segurança no que estão mais inseguros, pedem uma checagem da equipe de inspeção. Com o 

faz? Qual a reação do executante em Alfa1, somente ocorre isso, caso exista alguma anormalidade muito gritante. -

caso de falha? 
Quando acontece de ele errar, ele fica chateado. Não é muito de admitir que 
errou. Ele sempre questiona se aquilo foi realmente um erro. Quando assimila 
que foi um erro, tem sempre algum contra-argumento a respeito. Tem uma 
postura mais defensiva diante do erro. Ele tende a se resguardar, pois, 
dependendo da situação pode haver uma advertência dos superiores a respeito. 
- Mantém um bom controle no momento. Posteriormente faz reclamações da Auto controle (AC) 

Como se comporta o executante situação que originou a pressão. A=2 
quando está trabalhando sob pressão? 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- Existem críticas quanto a mudanças. Caso sejam mudanças boas, de acordo Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
com a opinião dele, aceita bem. Caso sejam mudanças para pior, de acordo com A=O; B=1 

mudanças? Com que rapidez ele se 
a crítica dele, ou se ele não entende as razões, oferece resistência. - Demora 

adapta a elas? 
um pouco a assimilar as mudanças. 

Qual sua opinião sobre o 
- E uma pessoa comprometida com o trabalho. Bem disponível, em qualquer Comprometimento 
ocasião. organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a A=2 
empresa / equipe? 

--

Entrevista com Alfa. a respeito do executante Alfa2 (10/02/2003): 
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Quais os pontos fortes e fracos do Alfa2? 

Resposta: Bom executante das atividades de área. Formado em curso técnico de instrumentação. Tem um bom conhecimento da área. Destaca-se nas 

atividades de usos de computador, elaborações de documentos e padrões. Como ponto mais fraco, por ser originário de outra cidade e estado, ainda não 

tem um grupo de amigos ou pessoas para divertir-se. Conhece mais a equipe de trabalho. Com isso, parece sentir muita falta da família. Assim isso pode 

ocasionar uma certa distração.Tem que se estar atento, para que ele não cometa deslizes. 

VALORIZAÇAO DAS I 

PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA I 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Das atividades que ele conhece, ele domina bem. Tem bom conhecimento Conhecimento técnico, 
destas. Para as de período mais longo, menos freqüente, ele tem mais profissional ou gerencial (CTE) 

O executante conhece tecnicamente o dificuldade. Consegue executar todas as atividades de rotina, com exceção das A=2; B=1; C=2; 0=1 
trabalho dele? Em que grau? Ele busca atividades de balança.- Ele busca aprendizado. Tem bom conhecimento. Mesmo 
o aprendizado? Ele divide o nas atividades que não se executa com freqüência, ele busca informações de 
conhecimento dele com outros? Em como fazer e o auxílio na inspeção. - Ele divide o conhecimento, mas sempre 
que grau? tem falta de tempo para "sentar e ensinar" uma outra pessoa, mas eu já o 

presenciei dando instruções para novatos. Na medida do possível, ele 
compartilha conhecimento. 
- Ele tem a busca de informações um pouco menos acentuado que o Alfa 1 , por Busca de informação (INF) 
exemplo. Mas, ele tem essa característica. Quando existe dúvida em relação a A=1 

Em que grau o executante se interessa instrumentos, ele busca informações em padrões, ou na inspeção.- Buscando 
em conhecer as coisas ou pessoas? informações de quem são as pessoas mais chaves da operação ou de outros 

órgãos, como por exemplo a mecânica, ele não busca saber quem são. Fugindo 
da área de instrumentação, não só ele, mas toda a equipe não está atenta a isso. 
- Difícil avaliar a questão, porque não temos problemas mais vultuosos. Pensamento analítico (PA) 
Trabalhamos mais com a rotina. Nos problemas pequenos, nas dificuldades que A=1;B=2 

Como ele analisa os problemas, 
se tem na execução, ele tem a característica de olhar mais o todo. Quando o Pensamento conceitual (PC) 
problema é menor, não cabe a particularização maior ainda. No caso que tiveram A=1;B=2 

quebrando-os em pequenas partes ou 
de um sobreaquecimento em um sensor de instrumentação, tiveram a idéia de 

como um todo? colocar uma junta que melhorou a forma como havia sido concebido 
anteriormente. Isso foi uma das idéias dadas pelo Alfa2. Assim, ele faz a análise, 
mas como os problemas não são tão grandes, é olhar e executar a solução, e 
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não cabe uma análise mais detalhada. Não houve mais reclamações quanto ao 
aquecimento do sensor, até o momento. 

Como é o comportamento do 
- Ele gosta de trabalhar em equipe. Praticamente todos eles na equipe do Trabalho em equipe (TE) 
contínuo, gostam de trabalho em equipe. A equipe do contínuo é bem unida. Eles A=1; B=1; C=O 

executante quando trabalhando em têm bom relacionamento entre si. Alfa2 trabalha bem com qualquer um da 
equipe? Ele gosta? equipe. É claro que tem mais afinidade com um que com outro. 

- Ele é formador de opinião. E mais atuante no sentido de liderar o grupo. Liderança (LI) 
Normalmente é ele que tem mais domínio da tarefa e do conhecimento nas A=1; B=1; C=O 

Como o executante se posiciona em atividades. Assim, é ele quem lidera, mostrando qual a melhor maneira de 
relação à questão de liderança do executá-Ia. - Ele ouve opinião dos outros. É difícil estar falando assim, mas ele é 
grupo? Coloca-se à frente do grupo ou uma pessoa comunicativa e calma. Aceita opinião sim. É capaz de debater 
espera comando? opiniões e assumir a opinião de colegas como sendo a melhor, em função de um 

bom argumento. - Ele é mais o líder do grupo. Nas férias do Alfa 1 , ele quem 
atuou como líder da equipe. 
- Ele busca o relacionamento no trabalho e fora do trabalho. Em várias Construção de relacionamento 

O executante busca relacionamento? circunstâncias externas ao trabalho, ele participa com o grupo. (C R) A=3; B=2 
Em que grau? 

- E difícil responder. Procurando uma situação onde ele se encaixaria. Pelo Entendimento interpessoal (EI) 
menos com relação à parte de segurança, já foi observado a preocupação dele A=1; B=2 

O executante está atento às 
com os colegas. - Ele busca entender os colegas. Por exemplo, numa parada, 

necessidades dos colegas? Ele 
onde colegas estavam tendo dificuldades com a calibração de um transmissor, 

procura entendê-los? Procura 
ele buscou junto com o colega executar essa tarefa e procurar entender o que 

respondê-los quando estes precisam? 
estava ocorrendo, com o colega. A tarefa não tinha a ver com a dele. Quando ele 
não teve i sucesso desejado na ajuda ao colega, ele buscou auxílio na inspeção. 
- Ele efetivamente procurou entender e auxiliar o colega, apesar do insucesso 
imediato. 
- Com a operação, ele é uma pessoa que busca se relacionar o necessário, para Orientação para o cliente (OPC) 

Como o executante se relaciona com o bom desempenho da tarefa, mas os contatos são mais raros. Com a inspeção, A=-2; B=2 
os clientes? Ele está atento às ele tem a maior oportunidade de um maior relacionamento. Nesse caso, ele se 
necessidades deles? Ele se esforça relaciona bem. Sempre busca estar dando a solução. Busca dar um retorno de 
para atendê-los? como foi a determinada execução / tarefa dada por inspetor. - Acredito que ele 

procura atender o inspetor. Ele se esforça para atender o ins~etor. EI~dá o algo 
~-_._-
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a mais nesse caso. 

- Superar, não. Ele busca cumprir o que foi solicitado. No caso possível de Orientação para Realizações 
padrões, por exemplo, busca-se fazer a maior quantidade possível, mas, em (OPR) 
função das outras necessidades de área, não se pode ir muito além. Ele busca A=2; B=NA*; C=NA* 
atender ao que foi determinado, até em função da dinâmica da própria atividade. *NA - Não se aplica para "A"<3 
Caso houvesse circunstância onde ele pudesse atender com a tranqüilidade 
necessária, ele atenderia a meta, e até, a superaria. - Eu já conversei com a 

O executante busca cumprir as metas equipe, e passei a seguinte regra: se você conhece a atividade e conhece as 
estabelecidas ou procura superá-Ias? variantes da mesma, e se depara com uma situação em que já conhece a 
Ele cumpre as regras ou corre riscos? solução, deve-se buscar solucionar sem buscar por ajudar. Caso tenha alguma 
Ele faz inovações no trabalho ou segue dúvida, é melhor buscar por auxílio do que correr risco. - Quanto ao Alfa2, como 
o que está estabelecido? pessoa, ele é uma pessoa que cumpre mais as regras, mais seguidor do que 

está no padrão. - A tendência dele é de seguir mais o que está estabelecido. 
Algumas inovações feitas, foram decorrentes de uma dificuldade que se 
encontrou. Ele buscar por fazer inovações por si só, eu diria que não. Quem teria 
um pouco mais dessa característica seria o Alfa1. Isso foi ponto de conversa com 
a equipe: a necessidade que se tem em relação a ficar atento a uma 
determinada inovação. A equipe ainda não tem essa percepção. 
- Em dias de parada não se pode ter uma organização 100%. No dia a dia Preocupação com a Ordem 
normal, ele é uma pessoa organizada, sim. Quando ele pega uma ferramenta, (ORO) 

O executante é organizado no 
um instrumento de trabalho, ele busca guardá-los no local correto. No dia após a A=2 

trabalho? Como ele faz para manter ou 
parada é ele que se preocupa com a volta dos materiais para os locais corretos. 
Isso mostra um senso de organização. - Ele tem característica de manter a 

melhorar o seu padrão de qualidade? 
qualidade. É mais constante. Procurar melhorar, eu acredito que não. Ele 
mantém, no sentido de que foi instruído para isso. Quanto a cair o padrão de 
serviço, também não ocorre. 
- Ele tem iniciativa. Eu comentei na ROS uma atividade de um padrão que não Iniciativa (IN I) 

O executante possui iniciativa? É uma era muito difícil de estar sendo elaborado e ele buscou estar atuando em cima A=1; B=O 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? disso. - Ele tem iniciativa mais corretiva. A partir de uma solicitação, ele tem a 

iniciativa, mas ele mesmo estar alerta por conta própria, não é muito o caso. 
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- Tem segurança, sim. Na ocorrência mais recente de falha, por exemplo, Auto confiança (ACF) 
quando houve erro do procedimento dele e de um outro colega, ele foi um dos A=1; 8=2 
que geraram o check list de contramedidas. Naquele caso, ele tinha pleno 

O executante tem segurança no que 
conhecimento da atividade e demonstrou segurança ao fazer. No entanto, houve 
uma falta de atenção e conseqüente,mente, a falha. Ele não ficou inseguro em 

faz? Qual a reação do executante em maneira nenhuma. - Nesse caso, por ser um problema maior, ele o quebrou em 
caso de falha? 

partes. - Nesse exemplo dado, é uma excelente amostra. Ele ficou um pouco 
quieto, sentindo a falha ocorrida. Percebi isso, cheguei a conversar com ele um 
pouco sobre isso, dizendo que os riscos também fazem parte do trabalho. Ele 
ficou triste, mas reagiu bem após a conversa que eu tive com ele. 
Ele busca atender da forma mais rápida possível. Não deixa de se preocupar Auto controle (AC) 

Como se comporta o executante com a qualidade do que está fazendo. Agora, mais do que nunca, ele sabe que A=2 

quando está trabalhando sob pressão? uma atividade feita às pressas pode resultar num problema muito maior. Ele se 
comporta bem, sem maiores transtornos. Não se desestabiliza ou fica nervoso. 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- Ele não é "cabeça dura". Ele aceita as mudanças. Se tiver que fazer alguma Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
mudança de última hora, ele as aceita. Aceita rápido. Por exemplo, mudanças de A=1; 8=3 

mudanças? Com que rapidez ele se 
última hora em relação à horas extras, onde às vezes ele tem que ficar, sem 
estar programado, ou o contrário, onde ele estaria programado a ficar, e foi 

adapta a elas? mudada a programação, ele aceita bem. 

Qual sua opinião sobre o 
- Ele está cumprindo com o papel dele. Está sendo profissional e buscando Comprometimento 
atender a empresa. Para qualquer um da equipe do lingotamento contínuo, caso organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a precise, a qualquer hora, pode contar. Acho que não tem nenhum problema com A=1 
empresa / equipe? o Alfa2 quanto a isso. 

----

Entrevista com Alfa, a respeito do executante Alfa3: 

Quais os pontos fortes e fracos do Alfa3? 

Resposta: Tem capacidade boa de evoluir nas atividades que executa. Aprende rápido e responde rápido a uma coisa nova. Adapta-se bem a novas 

circunstâncias. Executa as tarefas com qualidade. Destaca-se mais do que outros no sentido de se verificar a evolução nas coisas. Essa percepção, nos 

outros, é de uma evolução mais lenta. Consegue-se vislumbrar uma evolução mais rápida na qualidade e no serviço que ele executa. É uma pessoa boa 
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tecnicamente. Executa bem as atividades dele.Tem certa liderança, também devido ao conhecimento dele. Vejo como ponto de maior dificuldade o fato dele 

executar a atividade mais pelo conhecimento dele, do jeito dele, não significando que seja a melhor forma de se estar fazendo. Vai mais pela experiência do 

que talvez pela observação de uma outra pessoa executando. Ele mantém a forma de ele executar, e não muda. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Tem boa evolução. As atividades que ele domina bem são as atividades de Conhecimento técnico, 
oficina, tais como reparos de cabos. Quando tem que fazer atividades mais profissional ou gerencial (CTE) 
técnicas, eu não tenho muita segurança em deixá-lo sozinho, como frente de A=2; B=1; C=2; D=O 
serviço, numa atividade que exija um pouco mais de técnica ou de raciocínio. 
Tem um domínio de cerca de 70% das atividades que executamos hoje. É um 

O executante conhece tecnicamente o 
bom domínio. Existem atividades que não executamos, ainda. - Ele busca 

trabalho dele? Em que grau? Ele busca 
aprender. Numa situação nova, ele busca informação com a supervisão e com os 

o aprendizado? Ele divide o 
colegas de trabalho. Esforça-se por aprender coisas novas. Porém, nas 

conhecimento dele com outros? Em 
atividades mais grosseiras, ele se sobressai mais. Tem um jeito de fazer as 

que grau? 
coisas e sai-se bem. Ele é mais indicada para serviços que dependam menos de 
raciocínio, avaliação e talvez, de serviço técnico.Mas ele sempre busca 
conhecimento, pela própria consciência que ele tem de necessitar conhecimento 
técnico. Ele é formado em eletrônica. Quando se caminha mais pela área de 
instrumentação, eu não tenho muita segurança nele.- Ele divide o conhecimento. 
Passa para os outros. Bom elaborador de padrões. Praticamente todos têm a 
característica de ensinar uns aos outros. 
- Demonstra se interessar pelas coisas, até devido a sua falta de bagagem, por Busca de informação (INF) 

Em que grau o executante se interessa causa de sua formação básica. Comparativamente, por exemplo, com o Alfa2, A=1 
em conhecer as coisas ou pessoas? ele busca mais, por causa da formação. 

- Essa resposta é aproximadamente semelhante para todos. Indo para o lado do Pensamento analítico (PA) 
Como ele analisa os problemas, padrão, por exemplo, passa para a supervisão os pontos do padrão, que corrige A=0;B=2 
quebrando-os em pequenas partes ou os pontos a serem modificados. Busca analisar a coisa num geral, pelo menos Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? de forma inicial. Depois busca fazer e detalhar passo a passo. Observa, de uma A=1; B=2 

forma geral, o problema de uma forma mais generalizada. 
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Como é o comportamento do 
- Tem uma boa integração com a equipe. E bem comunicativo no dia-a-dia. A Trabalho em equipe (TE) 
equipe é unida e tem preocupação uns com os outros. Gosta de trabalhar em A=1; 8=1; C=O 

executante quando trabalhando em grupo. O trabalho, mesmo em oficina, significa trabalho em grupo. 
equipe? Ele gosta? 

- E uma pessoa de liderar, especialmente quando trabalhando com membros do Liderança (LI) 
I 

Como o executante se posiciona em 
grupo que tenham menos tempo de casa que ele. Nesse sentido, ele se destaca A=O; 8=1; C=O 

relação à questão de liderança do 
como líder. Por exemplo, atividades de troca de cabos. Normalmente procura-se 
distribuir as tarefas de acordo com a característica do executante. Quando se 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
questiona quanto a tarefas necessárias de serem feitas, ele se apresenta para 

espera comando? 
recebê-Ias. Ele é mais passivo. Alguém solicita e ele colabora. Ele é menos de 
comando. 
- Ele procura relacionamento, sim. Ele se preocupa em construir relacionamento, Construção de relacionamento 

O executante busca relacionamento? sim., comparando-se com os demais, o Alfa1 é mais dessa natureza, mas o Alfa3 (CR) A=2; 8=2 
Em que grau? também busca o diálogo. Ele é uma pessoa alegre, que conversa bastante. 

O executante está atento às 
- Todas as características de relacionamento com o colega de trabalho, todos Entendimento interpessoal (EI) 

necessidades dos colegas? Ele 
eles têm um pouco disso. Devido a sua timidez, quem talvez tenha menos seja o A=1; 8=1 
Alfa4. Alfa3 procura entender, auxiliar. 

procura entendê-los? Procura 

I 

respondê-los quando estes precisam? 

Como o executante se relaciona com 
- Com a inspeção, ele tem maior contato que com a operação, da mesma forma Orientação para o cliente (OPC) I 

os clientes? Ele está atento às 
que os demais. Com a operação ele tem um contato mais distante. Ele se A=-2; 8=1 

necessidades deles? Ele se esforça 
dedica a isso, busca estar atento à inspeção. Tem bom relacionamento com a 

para atendê-los? 
inspeção, e busca atendê-Ia, principalmente. 

I 

- Algumas metas ficam até para trás, devido a outros fatores. As metas são itens Orientação para Realizações I 

que propomos, e ele se esforça para atender. Na maioria das vezes, consegue, (OPR) 

O executante busca cumprir as metas 
mas existem situações, deixa-se um pouco a desejar. A postura dele, n o A=1; 8=NA*; C=NA* 

estabelecidas ou procura superá-Ias? 
entanto, é de atender, ou de superar. Nesse mês de Janeiro, por exemplo, *NA - Não se aplica para "A"<3 

Ele cumpre as regras ou corre riscos? 
traçamos como meta, a geração de uma melhoria, que ele atendeu. Mas, 

Ele faz inovações no trabalho ou segue 
existem algumas outras, que ele não conseguiu. A postura dele é de atender, ou 

o que está estabelecido? 
até mesmo, superar. - Ele cumpre regras, sim. Comenta-se com eles que não 
se deve correr riscos desnecessários. Deve-se ter a iniciativa de executar uma 
atividade, mas ter a consciência e a segurança necessária para estar 
executando. A tendência dele é de seguir regras. - Ele busca inovações, ele dá 
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idéias para beneficiar a própria execução da atividade dele ou da equipe. Como 
exemplo, nós não temos uma oficina com uma bancada mais reforçada, mais 
bruta para executar algumas tarefas. Ele chegou a comentar isso, a mencionar 
que deveria ser visto isso. - Quando o padrão não está condizente com a tarefa, 
ele propões melhorias. Ele é uma das pessoas mais atuantes nesse sentido. 
- Ele é menos organizado que outros membros da equipe. Ele se volta mais para Preocupação com a Ordem 

O executante é organizado no executar as atividades. Ele busca contribuir com a organização, mas é menos (ORO) 
trabalho? Como ele faz para manter ou que os demais. - Ele é a pessoa na qual se nota mais a melhoria no trabalho. A=O 
melhorar o seu padrão de qualidade? Ele busca manter ou superar a qualidade no trabalho, do jeito dele, mas nota-se 

a diferença e o desenvolvimento. 
- Tem iniciativa, apresenta-se para executar as atividades. Sugere, em função do Iniciativa (INI) 

O executante possui iniciativa? É uma seu conhecimento, formas de executar as tarefas, bem como a distribuição para A=2;B=O 

iniciativa mais preventiva ou corretiva? os participantes. - Ele tem iniciativa para resolver as situações antes do 
problema, mas não sei dizer exatamente em que grau, em relação aos outros. 
Ele parece uma pessoa mais reservada, em termos de liderança. 
- Nas atividades que dependem um pouco menos de conhecimento, ou nas Auto confiança (ACF) 
atividades que ele costumeiramente executa. Quando há atividades um pouco A=1; B=1 
mais nobres, eu confio mais em outros membros da equipe. Eu não delego essas 
atividades para ele não por questões de segurança,mas porque tem outra 

O executante tem segurança no que pessoa que executaria melhor. Eu me sinto mais tranqüilo assim. Ele tem o 

faz? Qual a reação do executante em 
conhecimento, mas não a formação. Eu acho que nas atividades normais, ele se 

caso de falha? sente seguro, porque já domina. Talvez a insegurança seja mais minha do que 
dele. Tenho a segurança quando a pessoa a executar essas atividades especiais 
tenha a formação de instrumentista, mesmo, que não é o caso do Alfa3.- Ele 
também participou com o Alfa2, daquela falha do caso "twin". Ele ficou chateado, 
também, mas reagiu bem.Na primeira oportunidade de repetir a tarefa, foi a ele e 
ao Alfa2 que designei a tarefa, e ele se comportou bem. 
- No meu entender, ele fica de certa forma "nervoso", mas não seria essa a Auto controle (AC) 
palavra. Ele busca trabalhar com maior agilidade e corresponder ao que está A=O 

Como se comporta o executante sendo solicitado. Não me lembro de uma situação na qual ele tenha se mostrado 
quando está trabalhando sob pressão? sem controle sobre a situação. Ele reage normal, dentro do possível. Enfim, todo 

mundo que está sob pressão fica um pouco tenso, mas não atrapalha a 
atividade. 
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Qual a sua opinião sobre o nível de 
- Ele aceita mudanças. Ele é flexível. A questão da troca de supervisão, por Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
exemplo, eu não vi nenhuma rejeição. Ele absorve a nova circunstância. Ele é A=1; B=3 

mudanças? Com que rapidez ele se 
uma das pessoas se você precisar dele em horas extras em final de semana, ou 
em qualquer problema, pode-se contar com ele. Ele é um dos alicerces da 

adapta a elas? equipe. - Eu acredito que ele se adapta rapidamente às mudanças. 

Qual sua opinião sobre o 
- Ele vem, e não se chateia por isso, caso, por exemplo, tenha que vir a usina Comprometimento 
fora do horário. Ele é comprometido. Existem aqueles que vêm, mas que ficam organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a chateados. A=O 
empresa I equipe? 

Entrevista com Alfa. a respeito do executante Alfa4: 

Quais os pontos fortes e fracos do Alfa4? 

Resposta: Alfa4 é um bom conhecedor das técnicas da instrumentação. É um profissional dinâmico. É uma pessoa sincera e preocupada com o grupo. Ele 

não se omite em função de coisas que acha que não estão corretas. Como pontos mais fracos, ele é uma pessoa mais retraída, mais "na dele". Talvez um 

pouco menos socializável, se esta é a palavra certa. É mais tímido. Busca estará auxiliando outros membros do grupo, mas preocupa-se mais com a 

execução das tarefas dele. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Ele é um dos mais novos do grupo, mas em relação às tarefas que ele executa Conhecimento técnico, 
mais rotineiramente, ele conhece bem. Diante do total, domina cerca de 60 a profissional ou gerencial (CTE) 

O executante conhece tecnicamente o 70% das tarefas. Tem-se alguns equipamentos que ele ainda não tem o A=2; B=1; C=2; D=-1 
trabalho dele? Em que grau? Ele busca completo domínio. - Ele é curioso. Busca o aprendizado. Ele é mais de buscar o 
o aprendizado? Ele divide o conhecimento em manuais, ou levantando questões junto a supervisão e a 
conhecimento dele com outros? Em inspeção. Mas ele é a pessoa que mais se liga em manuais, do grupo. - Ele 
que grau? divide, em grau menor que os demais, mas divide. Ele busca cumprir a sua parte, 

mas ajuda outros membros da equipe. Já presenciei isso. Todos do grupo têm 
L-___ ----

essa característica de se ajudarem mutuamente. - Ele divide o conhecimento de 
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forma menos constante que o Alfa2 ou o Alfa1, por exemplo. Talvez por sua 
timidez, ele seja a pessoa mais "individualista" do grupo. Mas não significa que 
ele não auxilia os demais. 

- Ele busca, mas não com a mesma intensidade do Alfa 1 , por exemplo, mas ele Busca de informação (INF) 
Em que grau o executante se interessa busca. Ele busca pouco. Poderia fazer mais. A=O 
em conhecer as coisas ou pessoas? 

Como ele analisa os problemas, 
- Ele é mais didático. Ele detalha mais as coisas. Busca o passo-a-passo. Ele Pensamento analítico (PA) 
está no final do curso de instrumentação. Daí, talvez porque ele busca mais os A=2;B=1 

quebrando-os em pequenas partes ou manuais do que as pessoas ou os inspetores. Os manuais seriam, portanto, Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? fonte mais segura, para ele. A=1; B=1 

- Ele é uma pessoa divertida. No ambiente de trabalho ele é mais sério, voltado Trabalho em equipe (TE) 
para si mesmo. Não é muito dado a brincadeiras. Ele não é de ruim A=1; B=1; C=O 

Como é o comportamento do relacionamento. Relaciona-se bem com a equipe. - Ele gosta de trabalhar em 
executante quando trabalhando em equipe, mas se ele está trabalhando com um membro da equipe e essa pessoa 
equipe? Ele gosta? não tem muito a postura adequada, ele fala, coloca para a supervisão, enfim, 

reage a esta circunstância. Mas isso nunca gerou nenhum mal estar com a 
equipe, pois ele busca colocar a coisa de forma profissional. 
- Nas condições que ele tem trabalhado até hoje, ele está trabalhando muito Liderança (LI) 

Como o executante se posiciona em mais como coadjuvante do que como líder. Mas ele executa as atividades da A=O; B=1; C=O 
relação à questão de liderança do forma dele. Talvez seja o mais individualista" do grupo, mas se você delegar uma 
grupo? Coloca-se à frente do grupo ou atividade em que ele tenha que desempenhar o papel de líder, ele se sai bem. 
espera comando? Mas ele não se coloca como líder. Tem outras pessoas no grupo que fazem bem 

esse papel. 
- Pouco. Ele é mais "na dele", embora ele esteja sempre pronto a atender em Construção de relacionamento 

O executante busca relacionamento? todas as circunstâncias, desempenhando bem o papel dele. (C R) A=1; B=O 
Em que grau? 

O executante está atento às 
- Todos da equipe são muito unidos, e preocupam-se uns com os outros, mas Entendimento interpessoal (EI)-

necessidades dos colegas? Ele 
talvez ele seja o que menos se preocupa. Se um colega pede ajuda, ele se A=1; B=2 

procura entendê-los? Procura 
preocupa e o ajuda. 

respondê-los quando estes precisam? 
----
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- A resposta é mais ou menos padrão para todos. Com a operação ele tem um Orientação para o cliente (OPC) 
Como o executante se relaciona com bom relacionamento, na medida do possível. Mas, como o contato maior é com a A=-1; B=1 
os clientes? Ele está atento às inspeção, ele busca se relacionar e atender melhor a esta equipe. Assim, todos 
necessidades deles? Ele se esforça eles ligam-se mais com a inspeção que com a operação. - Ele se esforça para 
para atendê-los? atender ao técnico de inspeção. Ele tem uma característica muito profissional, 

buscando responder. i 

O executante busca cumprir as metas 
- Ele tem o sentido de alcançar a meta. Esforça-se para atender ao que se Orientação para Realizações 
solicita. Ele é bem disciplinado. - Ele é mais cumpridor de regras, por exemplo (OPR) 

estabelecidas ou procura superá-Ias? 
que o Alfa3.É mais metódico, mais profissional. Segue mais ao que está A=2; B=NA*; C=NA* 

Ele cumpre as regras ou corre riscos? estabelecido. *NA - Não se aplica para "A"<3 
Ele faz inovações no trabalho ou segue 
o que está estabelecido? 

- Ele é muito organizado. - Ele mantém mais ou menos o mesmo padrão de Preocupação com a Ordem 
O executante é organizado no qualidade, não oscila muito. Eles não estão ainda muito atentos com questão de (ORO) 
trabalho? Como ele faz para manter ou ter uma preocupação cada vez maior com a qualidade. Ele busca, portanto, A=2 
melhorar o seu padrão de qualidade? atender ao que está estabelecido. Ele procura fazer bem feito as coisas, e se 

puder, melhor. 
- Ele tem iniciativa antes de ocorrer o problema. Ele é mais ágil, mais dinâmico Iniciativa (INI) 

O executante possui iniciativa? É uma nesse sentido. A=2;B=O 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

- Ele tem segurança no que faz. Faz com firmeza.Por exemplo, nas atividades de Auto confiança (ACF) 
calibração do "NKK", eu sempre procurei colocar um mais experiente com um A=1; B=1 

O executante tem segurança no que menos experiente. Esse foi um caso em que ele hoje, passou de treinando, para 
faz? Qual a reação do executante em instrutor, do Alfa2 para o AlfaS. - Teve uma circunstância em que eu chamei a 
caso de falha? atenção dele, ele assimilou bem, reagiu bem, e procurou acertar. Ele não se 

abalou com isso. Não foi algo tão sério quanto o "caso do NKK" que ocorreu com 
o Alfa3 e com o Alfa2, mas ele assimilou bem. 
- Ele busca estar atendendo ao que se solicita. Caso se busque uma ação mais Auto controle (AC) 

Como se comporta o executante rápida, ele tenta atender. Não tivemos ainda uma situação em que, por causa da A=O 
quando está trabalhando sob pressão? pressão, cometeu-se erros. As amostras ainda são pequenas. 



238 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- Ele recebe as mudanças com reserva. Talvez ele seja o menos flexível da Flexibilidade (FLX) 
equipe. Ele se adapta de forma mais lenta. Talvez ele seja mais resistente a uma A=O; B=1 

flexibilidade do executante? Ele aceita determinada mudança, dentre os membros da equipe. Ele aceita a mudança, 
mudanças? Com que rapidez ele se mas de forma mais lenta que os demais. 
adapta a elas? 

Qual sua opinião sobre o 
- Ele é comprometido. Busca estar aprendendo as suas atividades. Apresenta Comprometimento 
interesse de estar absorvendo mais conhecimento da atividade que ele executa, organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a e isso denota o comprometimento, assim como a busca de informações junto à A=1 
empresa I equipe? supervisão e à inspeção. 

Entrevista com Alfa. a respeito do executante AlfaS: 

Quais os pontos fortes e fracos do AlfaS? 

Resposta: O ponto mais forte do Alfa5 é o bom relacionamento com a equipe. Ele é alegre e cumpridor dos seus serviços, tendo um bom relacionamento 

com toda a equipe. É uma pessoa um pouco mais humilde, tranqüilo e sociável. Ele é o que tem menos conhecimento das atividades, menos segurança na 

execução de uma determinada atividade. Também, é o que menos tempo tem de aprendizado, pois foi o último membro da equipe até o presente momento. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Talvez ele conheço o trabalho dele, em cerca de 50 a 60%. Tem muita coisa Conhecimento técnico, 

O executante conhece tecnicamente o para aprender. Ele busca aprender. Talvez não tanto quanto outros membros, profissional ou gerencial (CTE) 
trabalho dele? Em que grau? Ele busca mas ele se interessa. Ele tem um pouco da característica do Alfa4, de ser um A=1; B=1; C=1; 0=0 
o aprendizado? Ele divide o pouco mais "na dele". Mas ele busca o aprendizado, principalmente na parte de 
conhecimento dele com outros? Em instrumentação. - O pouco conhecimento que ele tem, ele divide, e divide num 
que grau? índice maior que outros, talvez por sua característica mais humilde. É mais 

solícito, mais solidário 
- Ele parece ser um pouco menos curioso que o Alfa4, por exemplo, mas não Busca de informação (INF) 

Em que grau o executante se interessa deixa de buscar, quando tem a oportunidade. A=O 
em conhecer as coisas ou pessoas? 

--_ .. -------------- --
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Como ele analisa os problemas, 
- Ele é de ter a visão do todo. Não é tão metódico, ou tão didático, por exemplo, Pensamento analítico (PA) 
como o Alfa4. Busca resolver problemas de uma forma mais geral, mais global. A=O; B=1 

quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=O; B=1 

Como é o comportamento do 
- Ele é bem relacionado. Desenvolve-se bem. Troca informação. Ele tanto aceita Trabalho em equipe (TE) 

I 
bem a colaboração de um colega, quanto divide o pouco conhecimento que ele A=1; B=1; C=O 

executante quando trabalhando em tem, bem. - Ele gosta de trabalhar em equipe, até pela forma de trabalho dele. 
equipe? Ele gosta? 

Como o executante se posiciona em 
- Ele não procura estar na frente. Ele é mais de ser liderado do que de liderar. Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
A=O; B=1; C=O 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

- Ele busca relacionamento e tem bom relacionamento, tanto com os colegas de Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? trabalho quanto da inspeção. Não tenho conhecimento de uma situação onde ele (CR) A=2; B=2 
Em que grau? esteja falando de uma pessoa ou de outra. 

- Ele é atento aos colegas. Procura entender os colegas. Por exemplo, questões Entendimento interpessoal (EI) -
O executante está atento às de material de segurança, como estoque de luvas baixo, ele coloca a situação A=2;B=1 
necessidades dos colegas? Ele para a supervisão. Ele tem a característica de humilde, assim, escuta, absorve e 

i 

procura entendê-los? Procura se relaciona bem em quase 100% dos serviços do dia-a-dia. - Ele se esforça 
respondê-los quando estes precisam? para atender os colegas, e não fica intimidado por ser novato, ou não ser o líder 

naquela frente de trabalho, como por exemplo, em tarefas mais rudes. 
- Ele se relaciona bem. Um dos pontos que se observa na equipe, é que todos Orientação para o cliente (OPC) 
procuram se relacionar bem com a inspeção. Tem-se a oportunidade de se estar A=-2; B=1 

Como o executante se relaciona com 
comentando nas RDSs (reuniões diárias de segurança) a importância que se tem 

os clientes? Ele está atento às 
em se cultivar o bom relacionamento com a inspeção, pois são eles que detêm o 

necessidades deles? Ele se esforça 
conhecimento das atividades de área. Praticamente todos eles cultivam esse 
bom relacionamento com a inspeção. Quanto à operação, eles ficam mais 

para atendê-los? 
distantes. Apesar do supervisor da inspeção colocar as coisas muitas vezes de 
forma mais "estabanada", eles absorvem bem isso. - Ele busca atender bem e é 
preocupado com a qualidade do serviço. Ele busca o aprendizado. 
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o executante busca cumprir as metas 
- Ele é mais de atender a meta. Não é de superar o que foi solicitado. - Ele Orientação para Realizações 
cumpre mais as regras, segue mais o que está estabelecido, devido até mesmo (OPR) 

estabelecidas ou procura superá-Ias? o conhecimento mais limitado das atividades. A=1; B=NA*; C=NA* 
Ele cumpre as regras ou corre riscos? *NA - Não se aplica para "A"<3 
Ele faz inovações no trabalho ou segue 
o que está estabelecido? 

- Ele é organizado. Preocupa-se com a mesa de trabalho. - Já houve situações Preocupação com a Ordem 
O executante é organizado no em que ele foi solicitado a melhorar o a qualidade, e ele respondeu bem. A (ORO) 
trabalho? Como ele faz para manter ou qualidade normal dele não oscila. Ela se mantém, não trabalha para melhorar, A=1 
melhorar o seu padrão de qualidade? por enquanto, sem a intervenção do supervisor. Ele parece que ainda não está 

desperto para isso. 
- Iniciativa mais corretiva. Devido até mesmo o fato de ter uma experiência um Iniciativa (INI) 

O executante possui iniciativa? É uma pouco menor que os outros. A=O;B=O 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

O executante tem segurança no que 
- No que ele tem que executar e com o conhecimento que ele tem, ele faz com Auto confiança (ACF) 
segurança. Não inova, mas faz o que se propôs. A=O;B=O 

faz? Qual a reação do executante em 
caso de falha? 

- Não houve nada grave, nenhuma falha maior, mas ele, ao ser chamado Auto controle (AC) 
Como se comporta o executante atenção, reage bem. Parece não se abalar. A=O 
quando está trabalhando sob pressão? 

- Ele é o mais calmo de todos. Talvez seja o que mantém a "pulsação"normal. '. Flexibilidade (FLX) 
Qual a sua opinião sobre o nível de É o mais relaxado de todos. É o que se mantém menos tenso diante da situação. A=1; B=4 
flexibilidade do executante? Ele aceita Não que não esteja preocupado, mas é calmo. - Aceita facilmente e se adapta 
mudanças? Com que rapidez ele se rapidamente. Preocupa-se com a mudança, mas adapta-se bem. Aceita mais do 
adapta a elas? que o Alfa4 ou do que o Alfa1, por exemplo. 

Qual sua opinião sobre o 
- Ele está comprometido, sim. Ele tem o jeito mais tranquilo, mas não peca por Comprometimento 
falta de comprometimento nas tarefas que lhes foram confiadas. organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a A=1 
empresa / equipe? 
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ANEXO O - Resultado da pesquisa Spencer - Competência da equipe de elétrica CST 

Entrevista com Delta, a respeito do executante Delta1: 

Quais os pontos fortes e fracos do Delta1? 

Resposta: O Delta1 é um excelente funcionário a meu ver. Tem ritmo e volume de trabalho muito grande, Aliás, além da média. É de fácil relacionamento. O 

único problema que eu vejo, ou melhor, não é problema, é dificuldade por não ter o domínio técnico necessário. Mas ele se sobressai na outra parte, pelo 

volume de serviço. Ele fez até a quarta série do primeiro grau. Por incentivo da CST, ele voltou a estudar. Terminou o primeiro grau. Terminou o segundo 

grau. Junto com o segundo grau, ele conseguiu fechar o CEQUAL93 de elétrica. Agora ele está partindo para o QTSG94
. Por aí a gente vê a garra e a força 

de vontade dessa pessoa. O ponto mais forte seria a garra, a vontade e o volume de trabalho. O ponto mais fraco, um pouco, a teimosia dele. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
O Trabalho que ele faz hoje em dia como execução elétrica/ligotamento contínuo Conhecimento técnico, 

O executante conhece tecnicamente o ele conhece e executa com perfeição.- Ele busca aprender na prática, ele não profissional ou gerencial (CTE) 
trabalho dele? Em que grau? Ele busca gosta muito de ler até por ele ter conseguido terminar esses cursos agora ele A=3; B=1; C=O; D=1 
o aprendizado? Ele divide o não busca muito ler livros. Ele prefere que você explique as coisas pra ele, 
conhecimento dele com outros? Em mostre os desenhos, mas ele ler tecnicamente, ele não faz.-Quando está 
que grau? realizando alguma tarefa com outras pessoas ele divide o conhecimento. Uma 

maneira clara de se ver isso foi nesse momento de transição entre CST e 

93 CEQUAL - Programa de Certificação para a Qualidade da Mão-de-Obra, coordenado pela ABRAMAN - Associação Brasileira de Manutenção, em 
~arcerias com outras organ izações. 

4 QTSG - Qualificação Técnica de segundo Grau- programa interno da CST, voltado para a formação técnica dos profissionais que tenham segundo grau, 
porém, sem curso técnico aplicado à área de trabalho. 
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ESTEL. Ele foi uma das pessoas que ficou aqui por último da turma da CST e foi 
ele que passou o serviço de manutenção para o pessoal da ESTEL. Mas 
também, sem padrão na mão, só na prática.- Ele divide de forma boa o 
conhecimento. Por ele não ter esse domínio da didática tecnicamente, ele não 
seria ótimo, seria bom. 
- Grau elevado. Ele é muito curioso buscando coisas e pessoas. Mais Busca de informação (INF) 

Em que grau o executante se interessa direcionados a coisas, mas, pessoas, também. - Mantém um relacionamento A=1 
em conhecer as coisas ou pessoas? muito bom com toda a equipe. Ele é querido por toda a equipe. 

Como ele analisa os problemas, 
O Delta1 é uma pessoa mais detalhista e por isso quebra em pequenas partes. Pensamento analítico (PA) 
Ele não tem uma visão do todo. É mais em pequenas partes. A=1; B=2 

quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=1; B=1 

- Colocando o Delta1 para trabalhar com uma pessoa que trabalha mesmo, ele Trabalho em equipe (TE) 

Como é o comportamento do 
trabalha tranqüilo com essa pessoa, procurando ajudar sempre. Se você colocar A=1; B=1; C=O 
com uma pessoa que trabalha de forma mais "enrolada", ele fica estressado e 

executante quando trabalhando em 
acaba fazendo o trabalho todo. - Ele gosta em trabalhar em equipe, de dividir as 

equipe? Ele gosta? 
coisas, mas, conforme o que foi falado: se a pessoa mostrar interesse, pois se 
não mostrar interesse, ele vai sozinho, trabalhando por dois. 

Como o executante se posiciona em - Em relação ao grupo não possui a liderança. - Ele só se coloca á frente do Liderança (LI) 
relação à questão de liderança do grupo quando ele tem total domínio sobre a tarefa passada, articulando com o A=-1; B=1; C=O 
grupo? Coloca-se à frente do grupo ou grupo. Por esse ponto de vista, pode-se dizer que ele tem uma certa liderança. 
espera comando? 

- Sim, tem um ótimo relacionamento. Por ele ser uma pessoa muito simples ele é Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? extremamente comunicativo. Em reuniões informais com a família ele conversa (CR) 
Em que grau? com as outras esposas, brinca com as crianças. A=3;B=2 

- Ele tem um olhar muito crítico quanto a isso. Por exemplo, quando eu (Delta) Entendimento interpessoal (EI) 
era supervisor da execução elétrica, ele era a pessoa que mais me dava A=2;B=1 

O executante está atento às feedback das pessoas novas, todos baseados em críticas construtiva. Não era 
necessidades dos colegas? Ele criticando negativamente essa pessoa, era no ponto fraco dela. - Efetivamente, 
procura entendê-los? Procura ele ajuda os colegas. Era muito raro vê-lo parado se o serviço dele estivesse 
respondê-los quando estes precisam? terminado. Geralmente isso acontecia em parada programada da CST, quando 

ele sempre procurava outra pessoa que estava em maior dificuldade para ajudá-
lo. 
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- O relacionamento dele maior é com a mecânica, tendo um dialogo fácil com o Orientação para o c/iente (OPC) 
supervisor da mecânica. Entende-se bem com o pessoal paralelo a ele ou do A=O; B=1 

Como o executante se relaciona com 
mesmo nível.-Com o pessoal da Operação ele conversa muito pouco pelo fato do 

os c/ientes? Ele está atento às 
contato dele ser bem menor, mas nunca houve nenhuma reclamação dele. -

necessidades deles? Ele se esforça 
Quanto à necessidade do cliente, poderia se dizer que ele ainda não tem essa 

para atendê-los? 
visão ampla. Ele procura desempenhar bem seu serviço por saber que é preciso 
para um bom funcionamento do equipamento, mas não com uma visão ampla de 
cliente e fornecedor. Quando solicitado, atende bem ao cliente, como é a 
característica dele. 

O executante busca cumprir as metas - Geralmente ele supera a meta. E uma pessoa muito determinada a fazer as Orientação para Realizações 
estabelecidas ou procura superá-Ias? coisas. (OPR) 
Ele cumpre as regras ou corre riscos? - Riscos técnicos ele corre, até por ele ser uma pessoa muito criativa, mas A=2,B=NA*; C=NA* 
Ele faz inovações no trabalho ou segue positivamente. Riscos de segurança não. Ele é uma pessoa muito preocupada *NA - Não se aplica para "A"<3 
o que está estabelecido? com isso.- Extremamente criativo, dá muita opinião, muita proposta de melhoria. 

O executante é organizado no 
- Bastante organizado no local de trabalho dele.O Oelta1 é muito preocupado Preocupação com a Ordem 
com as ferramentas dele, não se vê nada jogado. Chama a atenção dos outros (ORO) 

trabalho? Como ele faz para manter ou quando vê desorganização. - A qualidade do trabalho dele é sempre uma A=4 
melhorar o seu padrão de qualidade? constante. Sempre boa, dando sugestões para melhorar padrões, sempre critica. 

-Possui iniciativa. Na filosofia que era anteriormente: execução elétrica CST e Iniciativa (IN I) 

O executante possui iniciativa? É uma inspeção elétrica CST, o Oelta1 era como um sub-inspetor. Ele ia à área e A=2; B=2 

iniciativa mais preventiva ou corretiva? passava os problemas, quando ele estava realizando alguma tarefa, ele via 
problema ou o que poderia agir como um problema, ele ia direto na inspeção e 
falava com os inspetores. É uma pessoa muito pró-ativa e até hoje ele faz isso. 

O executante tem segurança no que 
- Tem segurança, falando em execução elétrica. Possui muita segurança. - No Auto confiança (ACF) 
momento da falha ele fica um pouco nervoso, mas consegue se controlar. Ele A=2;B=O 

faz? Qual a reação do executante em fica tenso, você vê pelo semblante e pelo comportamento corporal dele, que ele 
caso de falha? começa a tremer e fica um pouco nervoso, mas ele ainda tem esse controle. 

- Mantém o controle. Não se desestabiliza, porém, fala menos. Auto controle (AC) 
Como se comporta o executante A=2 
quando está trabalhando sob pressão? 

Qual a sua opinião sobre o nível de - E um pouco teimoso, por conhecer um pouco mais um item, ele quer dar a Flexibilidade (FLX) 
flexibilidade do executante? Ele aceita opinião dele. Um exemplo disso foi quando ele passou na prova teórica do A=1;B=2 
mudanças? Com que rapidez ele se CEQUAL e ficou na prática, coisa que para ele seria tranquilo. Eu fiquei 
adapta a elas? impressionado. Perguntei porque ele ficou na prática. Ele respondeu que a 
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tubulação, de acordo com o padrão, era para ser feita de uma forma, mas se 
gastaria o dobro de tubos, e ele fez de uma forma diferente, com a metade da 
quantidade. Esse tipo de coisa nele tem ainda que ser trabalhado.- Ele aceita 
mudança, mas tem que trabalhar um pouco. Ele demora um pouco a se adaptar. 

Qual sua opinião sobre o 
- O comprometimento dele com a empresa / equipe é 100 %. Excepcional. Comprometimento 
Extremamente comprometido com a empresa. organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a A=2 
empresa / equipe? 

--------

Entrevista com Delta, a respeito do executante Delta2: 

Quais os pontos fortes e fracos do Delta2? 

Resposta: Tem um volume elevado de trabalho, assim como o Delta1. É também muito comprometido. Tem uma facilidade muito grande de aprender coisas 

técnicas. O ponto fraco dele é o controle. Ele às vezes não agüenta pressão. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 

O executante conhece tecnicamente o 
- Sim, conhece muito o trabalho dele Executa 100% das atividades. - Ele é muito Conhecimento técnico, 

trabalho dele? Em que grau? Ele busca 
interessado, buscando aprender. Tem uma facilidade grande no aprendizado. - profissional ou gerencial (CTE) 
Por ele não ter a comunicação e didática boa, ele tem um pouco de dificuldade A=3; B=1; C=1; 0=1 

o aprendizado? Ele divide o em dividir o conhecimento. Mas não é por ele não querer dividir, pois ele divide. 
conhecimento dele com outros? Em Mas para explicar, ele não é muito didático. - Dentro do que ele consegue dividir, 
que grau? ele o faz muito. 

- O Delta2 é uma pessoa mais tímida, então o grau de conhecimento de coisas é Busca de informação (INF) 

Em que grau o executante se interessa alto mas de pessoas, não é tanto, por ele ser tímido. A=O 

em conhecer as coisas ou pessoas? 
i 

---- ------- -_ .. _-
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Como ele analisa os problemas, 
- Ele pega uma visão global. Pensamento analítico (PA) 

A=1; B=2 
quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=1; B=1 

Como é o comportamento do 
- O Delta2 trabalhando em equipe é muito bom. Não, digamos, ficando à frente Trabalho em equipe (TE) 
do serviço, mas ajudando paralelamente, ele é muito bom. Mas ele não é de A=1; B=1; C=O 

executante quando trabalhando em liderar o serviço. - Ele gosta de trabalhar em grupo. Ele não fala muito, 
equipe? Ele gosta? trabalhando, não. Principalmente se o trabalho for crítico. 

Como o executante se posiciona em 
- Em relação à liderança, ele não se posiciona na frente. Ele espera mais o Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
comando de alguém que esteja coordenando as atividades. A=-1; B=1; C=O 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

- Ele fica um pouco mais passivo. Ele é um pouco mais tímido. Talvez pelo Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? passado dele na CST, pois ele trabalhou com pessoas que não davam liberdade (C R) 
Em que grau? para ele se expressar. Quando ele veio para minha equipe (Delta) ele era uma 

pessoa bem mais fechada. Agora que ele está se soltando, e trabalhando bem. 
A=1; B=2 

O executante está atento às 
- Ele é preocupado, mas não num nível elevado. Seria num nível médio. - Ele Entendimento interpessoal (EI) 

necessidades dos colegas? Ele 
procura entender os colegas. - Quando os colegas precisam de ajuda, ele A=O; B=1 

procura entendê-los? Procura 
responde bem. Não faz "corpo mole" ou "esconde o ouro". 

respondê-los quando estes precisam? 

Como o executante se relaciona com 
- Por ele ser um pouco tímido, deixa um pouco a desejar. Ele não consegue Orientação para o cliente (OPC) 

os clientes? Ele está atento às 
expor as idéias dele com clareza. Mas o relacionamento, é tranqüilo. - Ele tem a A=O; B=1 

necessidades deles? Ele se esforça 
consciência de que o cliente precisa do trabalho dele. - Ele se esforça para 

para atendê-los? 
atender o cliente. É extremamente comprometido. 

O executante busca cumprir as metas 
- Sempre passa as metas. - Ele já é mais de cumprir as regras. - Faz inovações. Orientação para Realizações 
Nas tarefas, ele sempre cumpre o padrão, mas o volume de inovações dele é (OPR) 

estabelecidas ou procura superá-Ias? muito grande. Ele pede mais permissão para executar ou fazer essas inovações. A=4, B=2; C=1 
Ele cumpre as regras ou corre riscos? 
Ele faz inovações no trabalho ou segue 
o que está estabelecido? 

-- ------
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o executante é organizado no 
- E organizado. Não é muito, é bom. As vezes, na limpeza, deixa um pouco a Preocupação com a Ordem 
desejar. - Os resultados são sempre estáveis, acima. - Ele busca melhorar. (ORD) 

trabalho? Como ele faz para manter ou A=1 
melhorar o seu padrão de qualidade? 

- Ele possui muita iniciativa. Mais corretivamente. Tem preventiva também, mas Iniciativa (IN I) 
O executante possui iniciativa? É uma o que predomina, é a corretiva. A=0;B=1 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

O executante tem segurança no que 
- Ele tem segurança no que faz. - Quando ele falha, ele perde um pouco o Auto confiança (ACF) 
controle.Fala um pouco gaguejando, treme um pouco. Muda um pouco o A=1; B=1 

faz? Qual a reação do executante em semblante e o comportamento. - Quando a responsabilidade é dele, ele assume. 
caso de falha? Quando as falhas são críticas, ele sai um pouco de si. 

- O rendimento dele cai bastante. Ele perde um pouco o controle de si. Mas errar, Auto controle (AC) 
Como se comporta o executante ele não erra, não. A=O 
quando está trabalhando sob pressão? 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- O nível de flexibilidade dele é grande. Ele aceita mudanças, e responde de Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
forma rápida. A=3;B=4 

mudanças? Com que rapidez ele se 
adapta a elas? 

Qual sua opinião sobre o 
- Ele tem comprometimento grande. Na parte de moldes, por exemplo, nesse ano Comprometimento 
de 2002, quando a situação foi crítica, ele ficava em casa pensando nisso, quase organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a não dormia à noite, pensando nessas coisas. A=3 
empresa / equipe? 

Entrevista com Delta, a respeito do executante Delta3: 

Quais os pontos fortes e fracos do Delta3? 

Resposta: É extremamente obediente, de fácil relacionamento. Ele executa as tarefas com uma certa tranqüilidade, não discute muito. O ponto fraco dele é 

que ele é muito calado, não expõe muito as suas idéias. 
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VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 

O executante conhece tecnicamente o 
- Sim, conhece 100% das tarefas. - Ele não busca muito, não. - Eu acho que ele Conhecimento técnico, 

trabalho dele? Em que grau? Ele busca 
divide pouco o conhecimento, talvez até por ser um pouco calado. profissional ou gerencial (CTE) 

o aprendizado? Ele divide o 
A=2; B=1; C=O; D=O 

conhecimento dele com outros? Em 
que grau? 

- Ele também não tem destaque na questão curiosidade. É de bom para regular. Busca de informação (INF) 
Em que grau o executante se interessa A=O 
em conhecer as coisas ou pessoas? 

Como ele analisa os problemas, 
- Ele quebra o problema em partes. Pensamento analítico (PA): 

A=0;B=2 
quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=1; B=1 

Como é o comportamento do 
- Ele aguarda receber ordens. Não toma a frente. E mais passivo, mas trabalha Trabalho em equipe (TE) 
bem - Ele gosta de trabalhar em equipe, mas acho que ele prefere trabalhar A=O; B=1; C=O 

executante quando trabalhando em sozinho, apesar de trabalhar bem em equipe, com relacionamento ótimo 
equipe? Ele gosta? 

Como o executante se posiciona em 
- Não tem perfil de líder. Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
A=-1; B=1; C=O 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

- O relacionamento dele é bom. Ele se dá bem com as pessoas, só que ele é Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? mais fechado. - Ele busca o relacionamento, mas também não é, assim, (CR) 
Em que grau? destacado. Busca relacionamento somente com itens relacionados ao trabalho, 

nunca no ambiente mais familiar. 
A=1; B=2 

O executante está atento às 
- Não é tão atento às necessidades, por ele mais fechado. - Ele procura Entendimento interpessoal (EI) 

necessidades dos colegas? Ele 
entender os colegas, mas não se percebe tanto feedback. Ele ajuda, também, os A=O;B=O 

procura entendê-los? Procura 
colegas, quando eles pedem. Ele se empenha "mais ou menos" para isso. 

respondê-los quando estes precisam? 
-----_ .. -
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Como o executante se relaciona com 
- O relacionamento é bom. Por ele ter essa parte de obediência, ele se relaciona Orientação para o cliente (OPC) 

os clientes? Ele está atento às 
bem. - Eu não sei se ele tem essa percepção das necessidades do cliente, mas A=0;B=1 

necessidades deles? Ele se esforça 
ele é preocupado com o serviço dele. Por exemplo, com a mecânica, com a 
operação, ele é preocupado. - Ele se esforça para atender bem. Eu não sei se 

para atendê-los? 
ele tem essa percepção de cliente / fornecedor. I 

O executante busca cumprir as metas 
- Ele cumpre as metas que são passadas para ele, mas não se esforça tanto Orientação para Realizações I 
para ir além das metas. Ele faz o que você pede. - Ele é cumpridor de regras, (OPR) 

estabelecidas ou procura superá-Ias? 
destacadamente. - Ele faz muito pouca inovação. Segue mais o que está A=1; B=NA*; C=NA* 

Ele cumpre as regras ou corre riscos? estabelecido. *NA - Não se aplica para "A"<3 
Ele faz inovações no trabalho ou segue 
o que está estabelecido? 

O executante é organizado no 
- Ele é organizado. - Vê-se pelo lugar de trabalho dele, onde não tem muita Preocupação com a Ordem 
sujeira, as ferramentas não estão espalhadas, sempre coloca na caixa aquelas (ORD) 

trabalho? Como ele faz para manter ou que não estão sendo usadas.- A qualidade do trabalho dele é sempre constante. A=2 
melhorar o seu padrão de qualidade? Não se esforça para aprimorar, também. 

- Ele tem iniciativa, porém, não destacada. Geralmente quando tem um Iniciativa (IN I) 
O executante possui iniciativa? É uma problema, ele toma iniciativa. Seria mais corretiva. A=O; B=O 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

O executante tem segurança no que 
- Ele tem segurança no que faz. - Quando falha, tem postura tranqüila. Ele Auto confiança (ACF) 
suporta bem a falha. A=1; B=O 

faz? Qual a reação do executante em 
caso de falha? 

- Suporta pressão. Mantém o ritmo, mas cumpre a meta da pressão. Auto controle (AC) 
Como se comporta o executante A=2 
quando está trabalhando sob pressão? 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- Regular em flexibilidade. Ele aceita mudanças, mas demora um pouco. Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
A=0;B=2 

mudanças? Com que rapidez ele se 
adapta a elas? 

-
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- E um comprometimento normal. Não é uma coisa destacada, como o Delta 1 e o Comprometimento 
Qual sua opinião sobre o Delta2, que são exemplos destacados de comprometimento, mas é organizacional (COR) 
comprometimento do executante com a comprometido. Pela própria característica dele, de sempre cumprir o padrão, tem A=O 
empresa / equipe? comprometimento normal. 

Entrevista com Delta. a respeito do executante Delta4: 

Quais os pontos fortes e fracos do Delta4? 

Resposta: O Delta4 é uma pessoa extremamente trabalhadora, volume de serviço elevado, bastante obediente. Pontos fracos: não procura desenvolvimento 

técnico. Acho que ele tem uma certa dificuldade em aprender. As vezes, brinca um pouco mais do que devia. 

VALORIZAÇAO DAS , 

PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA I 

COMPETÊNCIA TESTADA 

O executante conhece tecnicamente o 
- Ele conhece cerca de 90% do que se deveria. - A busca do aprendizado é um Conhecimento técnico, 

trabalho dele? Em que grau? Ele busca 
ponto fraco dele. Ele tem certa dificuldade. - Ele divide muito o que conhece. profissional ou gerencial (CTE) 

o aprendizado? Ele divide o 
Nesses itens, ele explica, divide. Um bom relacionamento que ele tem. A=3; B=1; C=O; 0=1 

conhecimento dele com outros? Em 
que grau? 

- Ele procura se entender muito com as pessoas. Tem um bom relacionamento. Busca de informação (INF) 

Em que grau o executante se interessa Quanto a curiosidade, ele não tem tanto. Não procura conhecer muito as coisas, A=O 

em conhecer as coisas ou pessoas? mas sim, as pessoas. 

Como ele analisa os problemas, 
- Ele tem mais uma visão global das coisas. Pensamento analítico (PA) 

A=1; B=2 
quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=1; B=1 
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Como é o comportamento do 
- Ele divide bem com as pessoas, mas também não é de liderança. Fica Trabalho em equipe (TE) 
aguardando mais o comando de alguma pessoa que tenha essa característica.- A=1; 8=1; C=O 

executante quando trabalhando em Ele gosta de trabalhar em equipe. Prefere isso a trabalhar sozinho. 
equipe? Ele gosta? 

Como o executante se posiciona em 
_ Não é de liderança. Fica aguardando mais o comando de alguma pessoa que Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
tenha essa característica A=-1; 8=1; C=O 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

- Ele busca relacionamento, muito. Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? (C R) 
Em que grau? A=3; 8=2 

O executante está atento às 
- Ele percebe o colega. Por ser uma pessoa que busca relacionamento, ele Entendimento interpessoal (EI) 

I 

necessidades dos colegas? Ele 
percebe bem a característica do colega do lado. É uma pessoa que dá bastante A=2; 8=3 

I feedback, também. - Ele procura entender os colegas. - Ele se esforça para 
procura entendê-los? Procura atender bem o colega. 
respondê-los quando estes precisam? 

Como o executante se relaciona com 
- Ele é mais atento à atividade dele, nem tanto com o cliente. Talvez por não ter Orientação para o cliente (OPC) 
a consciência de fornecedor I cliente. - Quando o cliente tem necessidade ele A=-1; 8=0 

os clientes? Ele está atento às atende bem. É esforçado. 
necessidades deles? Ele se esforça 
para atendê-los? 

O executante busca cumprir as metas 
- Perante as metas, ele reage bem, mas não é com tanto empenho como deveria Orientação para Realizações 
ser. Ele fica entre a meta e uns 90% da meta. - Ele corre alguns riscos. Não (OPR) 

estabelecidas ou procura superá-Ias? inova tanto no trabalho, seguindo mais o que está estabelecido. A=-1; 8=NA*; C=NA* 
Ele cumpre as regras ou corre riscos? *NA - Não se aplica para "A"<3 
Ele faz inovações no trabalho ou segue 
o que está estabelecido? 

O executante é organizado no 
- Ele não é organizado no trabalho. - O padrão de trabalho dele oscila um pouco. Preocupação com a Ordem 
É muito bom, mas ainda tem oscilação. Algumas falhas foram percebidas em (ORD) 

trabalho? Como ele faz para manter ou alguns serviços. A=-1 
melhorar o seu padrão de qualidade? 
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- Possui iniciativa, mais de acordo com a demanda. Iniciativa (INI) 
O executante possui iniciativa? É uma A=O; B=1 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

O executante tem segurança no que 
- Ele tem segurança. E tranqüilo. Você pode confiar nele. - Se ele falha, fica Auto confiança (ACF) 
tranqüilo, não mudando a personalidade. A=2; B=1 

faz? Qual a reação do executante em 
caso de falha? 

- Agüenta pressão. Auto controle (AC) 
Como se comporta o executante A=2 
quando está trabalhando sob pressão? 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- Ele é flexível. Aceita mudanças de forma mais rápida. Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
A=3;B=4 

mudanças? Com que rapidez ele se 
adapta a elas? 

Qual sua opinião sobre o 
- Ele é de bom para ótimo. Tanto com a empresa quanto com a equipe. Comprometimento 

organizacional (COR) 
comprometimento do executante com a A=1 
empresa / equipe? 

Entrevista com Delta. a respeito do executante DeitaS: 

Quais os pontos fortes e fracos do DeitaS? 

Resposta: É uma pessoa extremamente dedicada ao serviço, busca aprendizado e é extremamente comprometido com o trabalho. O grande ponto fraco 

seria a comunicação dele. Ele fica um pouco nervoso ao expor as suas idéias. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
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o executante conhece tecnicamente o 
- Ele conhece 100% do trabalho de execução elétrica. - Ele busca aprender Conhecimento técnico, 

trabalho dele? Em que grau? Ele busca 
mais. É um ponto forte nele. Quando eu era supervisor dele, ele sempre estava profissional ou gerencial (CTE) 
na minha sala me questionando sobre alguma coisa técnica ou do processo. - A=4; B=1; C=1; D=O 

o aprendizado? Ele divide o Ele divide o conhecimento, mas não tanto. Até devido essa dificuldade de 
conhecimento dele com outros? Em comunicação, talvez por ele não saber explicar. 
que grau? 

- Ele é curioso, mais para coisas. Para pessoas, deixa um pouco a desejar. Busca de informação (INF) 
Em que grau o executante se interessa A=1 
em conhecer as coisas ou pessoas? 

- A visão seria mais do todo. Pensamento analítico (PA) 
Como ele analisa os problemas, A=2;B=2 
quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=2; B=1 

Como é o comportamento do 
- Ele vai bem na equipe, com o espírito de esperar mais os comandos. - Ele Trabalho em equipe (TE) 
gosta de trabalhar em equipe, mas acho que ele preferiria trabalhar sozinho. A=1; B=1; C=O 

executante quando trabalhando em 
equipe? Ele gosta? 

Como o executante se posiciona em 
- Não tem a característica de liderança. Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
A=-1; B=1; C=O 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

- Busca relacionamento com as pessoas de forma boa. Não é muito, não. Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? (C R) 

Em que grau? A=1;B=2 

O executante está atento às 
- Está atento, também, mas não é alguma coisa destacada, não. E algo bem Entendimento interpessoal (EI) 

necessidades dos colegas? Ele 
normal. - Não procura entender os colegas de forma que se sobressai. É normal. A=1; B=1 
- Se esforça para responder os colegas. Ele é bastante dedicado e participativo. 

procura entendê-los? Procura Auxilia muito os colegas. 
respondê-los quando estes precisam? 



253 

Como o executante se relaciona com 
- Ele se relaciona bem com os clientes. Por ele já ter trabalhado no turno, tem Orientação para o cliente (OPC) 

os clientes? Ele está atento às 
uma percepção mais forte de fornecedor e cliente. - Ele é atento, exatamente A=1;B=2 

necessidades deles? Ele se esforça 
por já ter trabalhado no turno. - Ele se esforça para atender bem o cliente. 

para atendê-los? 

O executante busca cumprir as metas 
- O Paulo cumpre as metas, mas sempre quer superar. E bastante dedicado. - A Orientação para Realizações 
característica dele é cumprir mais o que está estabelecido - Ele faz inovação, (OPR) 

estabelecidas ou procura superá-Ias? 
mas a característica dele é seguir o que está estabelecido. A=3; B=1; C=O Ele cumpre as regras ou corre riscos? 

Ele faz inovações no trabalho ou segue I 

o que está estabelecido? 

O executante é organizado no 
- Ele é bastante organizado. - O resultado do trabalho dele é sempre estável. - Preocupação com a Ordem 
Busca melhorar. É uma característica muito forte nele. (ORD) 

trabalho? Como ele faz para manter ou A=3 
melhorar o seu padrão de qualidade? 

- O Paulo tem iniciativa, bastante, mas é mais corretiva. Iniciativa (IN I) 
O executante possui iniciativa? É uma A=1;B=2 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

O executante tem segurança no que 
- Tem segurança. - Quando ocorre falha, ele muda um pouco, não mantendo a Auto confiança (ACF) 
calma original dele. Ele fica um pouco nervoso, tem dificuldade de falar um A=1; B=O 

faz? Qual a reação do executante em pouco e de colocar o problema. Não é nada tão destacado, mas você percebe. 
caso de falha? 

- Ele trabalha bem sob pressão, mas perde um pouco o rendimento. E pouco Auto controle (AC) 
Como se comporta o executante notado, mas por eu ter trabalhado com ele muito tempo, em percebia isso. A=O 
quando está trabalhando sob pressão? 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- E extremamente flexível. Adapta-se muito rápido à mudança. Muito bem. Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
A=3;B=4 

mudanças? Com que rapidez ele se 
adapta a elas? 
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Qual sua opinião sobre o 
- Ele é muito comprometido. Comprometimento 

comprometimento do executante com a 
organizacional (COR) 

empresa / equipe? 
A=3 

ANEXO E - Resultado da pesquisa Spencer - Competência da equipe de elétrica da ESTEL 

Entrevista com Beta, a respeito do executante Beta1: 

Quais os pontos fortes e fracos do Beta1? 

Resposta: O ponto forte do Beta1, e o motivo pelo qual eu o trouxe para essa equipe foi o comprometimento e confiança. É uma pessoa comprometida com 

o trabalho, responsável. Você pode contar com ele para qualquer realização. Como todo profissional tem as suas deficiências. Um fato marcante na 

personalidade do Beta1 é o esquecimento. A memória dele é um pouco fraca. Quando se requer uma memorização em uma determinada situação, tem que 

ficar puxando pela memória dele. Mas quando ele se propõe a fazer um trabalho, ele procura fazer da melhor maneira possível. O conhecimento técnico do 

Beta1 não é tão bom com relação aos outros da equipe. Tudo o que ele adquiriu, ele o fez na prática. Ele não tem o currículo tão bom porque ele não teve a 

oportunidade de participar em treinamentos. A equipe de apoio (local anterior do Beta1) não se exigia tanto quanto se exige nessa equipe, e assim, o apoio 

não fornecia o treinamento. Ele se mostra bem interessado e corresponde quando algum conhecimento é passado para ele. Ele absorve e responde. Mas, 

precisa que o conhecimento chegue até ele. Precisa ter alguém dando um "choquinho", uma "puxada" nele, para ele "acordar". Tenho observado que nesse 

tempo que ele passou com a gente, ele melhorou bastante. No Beta1 eu faço mais uma aposta, porque eu conheço o potencial dele e sei que logo, logo, ele 

estará no mesmo nível que os outros. Ele tem um poder de resposta grande, só que por ele somente, ele não conseguiria se desenvolver. 
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VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Do serviço que ele executa hoje, ele domina cerca de 80%. O que falta é Conhecimento técnico, 
"aquilo a mais". Ele te dá uma reposta além daquilo que você espera que ele profissional ou gerencial (CTE) 
faça, como é o caso de outros integrantes do grupo, que você não tinha tanta A=2; B=1; C=O; 0=1 
certeza que fizesse algo tão bem feito, e que acabam fazendo mais do que se 
está esperando. Essa resposta é o que eu ainda não tive do Beta1, e espero ter 

O executante conhece tecnicamente o em breve. Estou trabalhando para isso. - Ele é mito interessado. Essa falta de 

trabalho dele? Em que grau? Ele busca 
atenção é que leva a passar alguns detalhes por ele, que não deveriam ter 

o aprendizado? Ele divide o passado. Ele ainda não está no ritmo que a equipe está. A equipe hoje sabe que 

conhecimento dele com outros? Em 
ela tem que estar sempre buscando conhecer e dominar o equipamento. Esse 

que grau? 
ritmo, no apoio, não tinha. No apoio era algo mais mecânico, manutenção em 
cima de padrão. Aqui já tem muita manutenção corretiva, muita montagem. Às 
vezes precisa solucionar problema. No apoio não era exigido isso. Assim, ele 
está ainda se adaptando a essa realidade. - Ele divide o conhecimento. Tudo 
que ele sabe, ele passa. Divide 100%. Tem boa vontade e gosta de ser 
solicitado. - O segundo momento do dia ( segunda RDS), serve para 
compartilhar o que foi visto com o outro. Ele é um dos que mais compartilha. 
- Mais, de pessoas. Ele está no processo de conhecer mais pessoas que as Busca de informação (INF) 

Em que grau o executante se interessa coisas. Ele se interessa por máquinas, mas o forte dele, nesse momento é para A=1 
em conhecer as coisas ou pessoas? as pessoas. Conhecer quem é quem. Conhecer novas pessoas. - Ele tem 

interesse em conhecer as pessoas, no sentido de criar relações. 

Como ele analisa os problemas, 
- A primeira atitude dele é "mandar bala" num todo. Quando não dá certo, ele Pensamento analítico (PA) 
quebra em pedacinhos. Aí se verifica o que aconteceu. Ele não começa pela A=0;B=2 

quebrando-os em pequenas partes ou análise de cada fase. Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=1; B=2 

- Ele gosta de trabalhar em equipe. Ele acha importante. Inclusive, ele já Trabalho em equipe (TE) 

Como é o comportamento do 
comentou que está gostando muito de trabalhar em nossa equipe, por causa do A=2; B=1; C=1 
espírito da equipe, do conhecimento que as pessoas transmitem dentro do 

executante quando trabalhando em 
grupo. Ninguém segura a informação. Todo mundo passa. Ele está muito 

equipe? Ele gosta? 
satisfeito porque ele valoriza, ele sentia falta disso, porque ele achava que tem 
que ser assim. 
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- A liderança dele depende de quem estiver com ele. Eu coloquei uma pessoa Liderança (LI) 
Como o executante se posiciona em para trabalhar com ele, que está liderando muito mais que ele. Eu o coloquei A=O; B=1; C=O 
relação à questão de liderança do para liderar, mas a pessoa que está com ele está liderando muito mais. Se 
grupo? Coloca-se à frente do grupo ou houver um problema, e ninguém assumiu, ele assume. Se precisar de um líder, a 
espera comando? personalidade dele vem à tona, mas se houver alguém que tome a frente, ele se 

deixa levar. 
- Ele busca relacionamento, muito. Tem facilidade nisso. As pessoas gostam de Construção de relacionamento 

O executante busca relacionamento? se relacionar com ele. Inclusive agora ele foi candidato à CIPA, e teve uma (C R) 
Em que grau? votação bem expressiva. A=4;B=2 

O executante está atento às 
- Ele é bem preocupado. Procura entender quando alguém tem uma carência. Entendimento interpessoal (EI) 

necessidades dos colegas? Ele 
Ele é atento aos colegas, com o que está acontecendo com cada um. - Ele se A=2;B=2 
esforça para ajudar, caso esteja havendo essa necessidade. Sem ninguém pedir, 

procura entendê-los? Procura ele se oferece. 
respondê-los quando estes precisam? 

Como o executante se relaciona com 
- O relacionamento, eu diria que é muito bom., porque ele é bem conhecido. O Orientação para o cliente (OPC) 

os clientes? Ele está atento às 
Beta1 é bem antigo na CST, então ele conhece muita gente. Do grupo, ele é o A=1;B=2 

necessidades deles? Ele se esforça 
que mais conhece gente.Todo mundo o conhece, todo mundo sabe quem ele é, 
todo mundo gosta. Ele é uma pessoa bem querida. - Ele é atento às 

para atendê-los? necessidades dos clientes. - Ele se esforça, dentro das limitações dele. 

O executante busca cumprir as metas 
- Ele cumpre, desde o momento em que é cobrado. O ritmo que ele está na área Orientação para Realizações 
que ele está atendendo na balança, calcinação e laboratório, esse deslocamento, (OPR) 

estabelecidas ou procura superá-Ias? dificulta bastante a eles cumprirem as metas. Caso ele tivesse tempo, não A=O; B=NA*; C=NA* 
Ele cumpre as regras ou corre riscos? cumpriria por si só as metas, teria que se ficar buscando com ele para que ele *NA - Não se aplica para "A"<3 
Ele faz inovações no trabalho ou segue faça as demais. - Ele é audacioso. Ele buscaria além. - Ele gosta de inovar. 
o que está estabelecido? 

- Nem um pouco. E uma deficiência dele, enorme. Extremamente desorganizado. Preocupação com a Ordem 

O executante é organizado no 
Planejamento para ele é "zero". Se houvesse menos um, seria menos um. A (ORO) 

trabalho? Como ele faz para manter ou 
qualidade das execuções é uniforme, apenas o planejamento dele é que não é A=-1 
muito bom. - Está buscando uma melhora. - Dei uma atribuição para que ele 

melhorar o seu padrão de qualidade? buscasse novas idéias na calcinação para que pudesse melhorar a qualidade do 

--_._-
trabalho deles_li!, otimizar o tempo deles lá, e __ ele deu idéias muito boas. 
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- Ele tem iniciativa. - Consegue ver antes que o problema ocorre. E mais Iniciativa (IN I) 
O executante possui iniciativa? É uma preventivo que corretivo. A=2;B=O 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

O executante tem segurança no que 
- Tem segurança, se é um trabalho que ele já fez. - Ele fica chateado, e demora Auto confiança (ACF) 
um pouco para absorver. Fica "curtindo aquilo", até passar o momento. Ele A=1; B=-1 

faz? Qual a reação do executante em aprende com os erros, mas não tanto quanto eu gostaria. 
caso de falha? 

- Ele não se desespera, mantém o auto-controle. Já houve uma situação em que Auto controle (AC) 
eu cobrei uma RERE (relatório de entrega e recebimento de equipamento) que A=3 

Como se comporta o executante ele não havia dado baixa após o serviço feito. Eu chamei a atenção, dizendo que 
quando está trabalhando sob pressão? a parada da unidade estava pendente por causa da nossa equipe. Ele não se 

desesperou, foi lá liberou o equipamento, sem problemas, da forma que deveria 
ser feito. 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- Ele aceita mudanças, é flexível e aceita mudanças de forma rápida. Ocorreu Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
este final de semana, quando havia acionado ele para vir à usina, e A=3;B=4 

mudanças? Com que rapidez ele se 
posteriormente não foi preciso que ele viesse. 

adapta a elas? 

- O comprometimento dele foi o principal motivo de eu tê-lo trazido.para a equipe. Comprometimento 
Qual sua opinião sobre o É uma pessoa que eu sei que posso contar a qualquer momento para tudo. organizacional (COR) 
comprometimento do executante com a Sempre foi assim no apoio, e aqui, não está sendo diferente. Ele sempre procura A=2 
empresa / equipe? dar uma contribuição naquilo que você está esperando dele. Eu acho isso muito 

importante, você ter no grupo pessoas assim. 

Entrevista com Beta a respeito do executante Beta2: 

Quais os pontos fortes e fracos do Beta2? 

Resposta: Beta2 é o melhor que eu tenho na equipe. É o mais completo. Além do conhecimento de área, pois ele veio do apoio, e já conhecia o contínuo. O 

Beta2 é uma pessoa extremamente interessada, tem um conhecimento técnico bom e está buscando aprimorar esse conhecimento. Ao conversar com ele 

sobre como ele havia iniciado o trabalho com parte elétrica, eu achei interessante, pois ele iniciou fazendo metalurgia, daí teve contato com a parte elétrica, 
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gostou e interessou-se. A família teve pouco recurso e não pode fazer muito treinamento. Nessa prova de Governador Valadares, ele estudou e passou. 

Agora está fazendo um curso de automação da UFES. Está sempre buscando conhecimento. É superinteressado. O trabalho dele é muito bom. Você pode 

dar qualquer tipo de trabalho, que você sempre vai ter um resultado acima do que você está esperando. Mostra bastante interesse em passar o 

conhecimento que ele tem para o restante do grupo. Ele é o que conhece contínuo melhor de todo o grupo. O grupo busca informações com ele, inclusive 

eu. Ele é bem interessado e comprometido com o trabalho dele. Tem tranquilidade em resolver problemas. Relaciona-se bem com o restante do grupo e é 

respeitado pelo grupo. Não tem problemas de esquecimento. O único problema que eu tenho com o Beta2 é ele devolver-me as OS (Ordens de Serviço). Às 

vezes ele bota as OS em outros locais, e ela vem depois do prazo que eu as preciso. É o único ponto fraco dele. Ele é bem completo. Quando eu saí de 

férias, eu indiquei o nome dele, e sabia que ele iria conduzir os trabalhos sem problemas, como foi. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 

O executante conhece tecnicamente o 
- Eu diria que ele conhece 99% do trabalho dele. Tem um índice muito bom, Conhecimento técnico, 

trabalho dele? Em que grau? Ele busca 
quase que completo. - Ele é um dos que cobra treinamento, junto a CST e a profissional ou gerencial (CTE) 

o aprendizado? Ele divide o 
ESTEL. - Ele divide e gosta de dividir. Divide muito. A=3; B=1; C=1; D=3 

conhecimento dele com outros? Em 
que grau? 

- Ele é interessado em conhecer pessoas. Também é bem conhecido na CST, Busca de informação (INF) 
mais pela mecânica do que a operação. - Ele gosta de ajudar as pessoas. A=2 

Em que grau o executante se interessa Recentemente houve um caso em que um colega da ESTEL foi mandado 
em conhecer as coisas ou pessoas? embora, e está passando dificuldade. O Beta2 tomou a frente de uma campanha 

para dar mantimentos e ajuda para o rapaz. Partiu dele a iniciativa. Ele é 
preocupado com o que acontece ao redor dele. 

Como ele analisa os problemas, 
- Ele quebra os problemas em partes. Analisa-os bem, até concluir. Questiona. Pensamento analítico (PA) 
Junto aos inspetores, que é quando se tem uma oportunidade de conhecer mais A=3; B=2 

quebrando-os em pequenas partes ou os equipamentos, ele é um dos que mais questiona, de forma a conhecer. Na Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? hora de resolver um problema, ele vai passo-a-passo, até concluir. A=2; B=2 
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Como é o comportamento do 
- Ele é um líder nato. Gosta de trabalhar em equipe. Posiciona-se como líder. Trabalho em equipe (TE) 

A=4; B=1; C=1 
executante quando trabalhando em 
equipe? Ele gosta? 

Como o executante se posiciona em 
- E um líder nato. Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
A=2; B=1; C=1 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

- Busca muito o relacionamento. Ele é mais receptivo, "na dele". Mas, quando Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? uma pessoa chega, ele se abre. Todo mundo gosta dele. Ele é bem solicitado (CR) 
Em que grau? nos serviços. Os inspetores o pedem. Ele é um dos mais solicitados. Nós A=2;B=2 

percebemos que o relacionamento vai bem quando a inspeção procura. 

O executante está atento às 
- Ele atento. Se ele sente que alguém está em dificuldade naquilo que está Entendimento interpessoal (EI) 

necessidades dos colegas? Ele 
executando, ou não está tão seguro, ele transmite a informação. A=2;B=2 

procura entendê-los? Procura 
respondê-los quando estes precisam? 

Como o executante se relaciona com 
- Relaciona-se bem. Está atento, muito. Está mais atento que o Beta1. Esforça- Orientação para o cliente (OPC) 

os clientes? Ele está atento às 
se para atender bem. A=1; B=2 

necessidades deles? Ele se esforça 
para atendê-los? 

O executante busca cumprir as metas 
- Ele procura seguir regras. E um dos mais disciplinados. Ele procura superar Orientação para Realizações 

estabelecidas ou procura superá-Ias? 
metas. Ele é audacioso. Ele faz inovação no trabalho. Já tive várias (OPR) 
oportunidades em perceber que ele não se limitou àquela execução. Ele sempre A=4;B=2;C=2 

Ele cumpre as regras ou corre riscos? 
faz algo além. Ele sempre procura melhorar o que está fazendo, quando ele 

Ele faz inovações no trabalho ou segue percebe que pode fazer alguma coisa melhor. 
o que está estabelecido? 

O executante é organizado no 
- Ele é organizado. Bem mais que o Beta1. - A qualidade do trabalho é muito Preocupação com a Ordem 
boa, e melhora a cada dia. Ele gosta quando ele chega a uma ROS e você elogia (ORO) 

trabalho? Como ele faz para manter ou o trabalho dele. Ele fica muito satisfeito, e sempre procura fazer melhor do que A=3 
melhorar o seu padrão de qualidade? fez anteriormente. O reforço positivo dá certo. 

---_. __ .. _--
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- Ele possui iniciativa. Ele tem uma visão preventiva. Antes de acontecer o Iniciativa (INI) 
O executante possui iniciativa? É uma problema, ele alerta. A=3;B=3 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

- Ele tem muita segurança. Aliás, ele só faz quando ele tem segurança. Ele não Auto confiança (ACF) 

O executante tem segurança no que 
"dá tiro no escuro". Primeiro ele se certifica que é aquilo mesmo. Ele é bem A=3;B=2 

faz? Qual a reação do executante em 
seguro naquilo que ele fala. - Quando ele falha, ele fica chateado, mas não se 

caso de falha? 
deixa abater. Ele tem consciência de que ele falhou e que ele pode fazer melhor 
do que aquilo que foi feito. Ele procura verificar onde foi que ele errou e da 
próxima vez ele procura evitar o erro. Dificilmente ele comete o erro duas vezes. 
- Ele é controlado. Ele não se desespera. Passa uma tranqüilidade muito boa. Auto controle (AC) 

Como se comporta o executante Ele é muito tranqüilo mesmo. Mantém a linha, a tranqüilidade e não deixa de A=6 
quando está trabalhando sob pressão? continuar executando. Às vezes a pessoa pode manter a tranqüilidade, mas não 

agir. Não é o caso dele. 

- No começo a flexibilidade dele era bem baixa. Ele veio do apoio. Como aqui a Flexibilidade (FLX) 
cobrança é muito maior, onde eles lidam diretamente com o supervisor, eles são A=3;B=3 
muito mais cobrados e têm metas. No começo, então, ele se mostrou um pouco 
resistente. Lá no apoio ele era mais livre, mais solto. Não tinha tantas metas para 

Qual a sua opinião sobre o nível de cumprir, então ele sentiu essa diferença. Mas foi só no começo que tivemos essa 
flexibilidade do executante? Ele aceita dificuldade. Ele se adaptou perfeitamente e hoje eu não tenho problema nenhum 
mudanças? Com que rapidez ele se com ele. Hoje ele entendeu quer a filosofia mudou e conseguiu se encaixar 
adapta a elas? nessa filosofia. Hoje eu posso cobrar, desde que eu esteja com a razão, eu 

posso cobrar o que for, que ele vai entender e vai procurar responder. Se não 
estiver ao alcance dele, ele vai falar que não vai conseguir fazer, ou que não 
concorda. - Ele aceita mudanças, hoje, bem mais facilmente que antes. Ele 
reage rapidamente às mudanças. 

Qual sua opinião sobre o 
- 100%. Num último evento de problema que tivemos na empresa, eu o chamei, Comprometimento 
foi o primeiro. organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a A=3 
empresa I equipe? 

Entrevista com Beta a respeito do executante Beta3: 

Quais os pontos fortes e fracos do Beta3? 
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Resposta: Ponto forte dele é, sem dúvida, o comprometimento. Ele é extremamente responsável. Ele é o mais velho do grupo. É bem respeitado pelos 

colegas. Porém, sob pressão, ele não reage muito bem. Se você não der uma "freada" nele, ele se desespera, ele se apavora. Uma característica marcante 

dele é ser questionador. Você tem que ter sempre uma resposta para o questionamento dele. E tem que ser convincente, porque se não for, ele não se dá 

por satisfeito e vai retornar naquele assunto. A tática então é satisfazê-lo antes que ele questione, e quando não for possível satisfazer, explicar porque. Mas 

ele também compreende e não muda o comportamento dele se você não puder satisfazer o questionamento dele. Ele é bem compromissado com o trabalho. 

Bem responsável. Tem deficiência também com computador e parte administrativa. Ele não "dá" para isso, apesar de ser o especializado no grupo. Ele 

consegue trabalhar bem no grupo, mas não é um líder. A característica dele é ser companheiro. Tem o respeito dos colegas, mas não é um líder. Ele prefere 

que alguém assuma a liderança, do que ele ter que se responsabilizar por alguma coisa. Porisso não teve como ele ficar no meu lugar, em caso de 

necessidade, que seria a escala natural de substituição. Mas ele entendeu perfeitamente quando eu conversei com ele. Ele achou até bom. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSOES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Ele conhece, não tanto tecnicamente, mas pela experiência. Ele aprendeu Conhecimento técnico, 
muito pela experiência. Eu não vejo tanto interesse dele em ultrapassar aquilo profissional ou gerencial (CTE) 
que ele já conhece. É como ele já tivesse chegado no máximo que ele pudesse. A=2; B=1; C=O; 0=2 
E ele tem consciência disso. Ele já é aposentado e tem um sítio, que ele gosta 
de ir aos sábados. Mas, se eu precisar dele a qualquer hora, ele larga tudo que 

O executante conhece tecnicamente o estiver fazendo e vem. Ele está supersatisfeito com o que ele tem, com o que ele 
trabalho dele? Em que grau? Ele busca é e aonde ele chegou. Não tem ambição. - Ele busca o aprendizado para 
o aprendizado? Ele divide o atender o mínimo, para atender àquilo que ele precisa hoje. Ele não procura 
conhecimento dele com outros? Em conhecer mais e mais. Não tem a sede de se aprimorar tecnicamente como tem 
que grau? o Beta2 e o Beta1, Beta5, Beta4. Ele se acomodou um pouco. Mas naquilo que 

ele se propões a fazer, ele faz bem. Quando ele sente uma necessidade no 
trabalho, ele busca. - Ele divide muito. Ele gosta. É alguma coisa que massageia 
o ego dele. Chamam-no de "velhinho" no grupo. Os colegas comentam: 
"pergunta ao velhinho que ele conhece". Ele sente prazer em passar para os 
outros. Algo que ele acha muito importante e sempre exalta no grupo é o 
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relacionamento. Ele valoriza muito mais o relacionamento que o conhecimento 
técnico. Ele fala que diante de tanta cobrança para a p~odução, isso é 
fundamental. Ele busca muito mais o relacionamento. E uma certa acomodação, 
também. 

- Em conhecer pessoas, cerca de 80%. Conhecimento técnico, 75%. Para ele é Busca de informação (INF) 
tudo muito novo. Essa tecnologia. Ele não teve muito acesso a isso. Ele não tem A=O 
computador em casa. Nós lá, buscamos dividir o que se conhece com os outros. 
Os treinamentos são feitos por eles mesmos, e o conhecimento é dividido entre 
eles. Um treina em alguma coisa e repassa aos outros, como por exemplo, 

Em que grau o executante se interessa conhecimento em Excel, no caso de informática. Têm pessoas dentro do grupo 
que têm conhecimento grande, e outras, que não sabem nem abrir um arquivo. O em conhecer as coisas ou pessoas? 
Beta3 se mostrou bem interessado, mas você sente que ele tem a dificuldade 
quanto ao novo. Ele é um profissional "das antigas". Você dá um eletroduto para 
o Beta3 e você pode esquecer, pois o eletroduto vai chegar onde tem que 
chegar, e bem feito. Mas, quando a parte é mais técnica, ele tem mais 
dificuldade. Apesar de ele ter o curso técnico, o que ele aprendeu foi mais na 
prática. 

Como ele analisa os problemas, 
- Ele é "do supetão". Ele fala "é isso", depois vai ser se é ou não. Pensamento analítico (PA) 

A=0;B=2 
quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=1;B=2 

Como é o comportamento do 
- Ele gosta de ser útil. Prefere trabalhar em equipe. Trabalho em equipe (TE) 

A=2; B=1; C=1 
executante quando trabalhando em 
equipe? Ele gosta? 

Como o executante se posiciona em 
- Não é o forte dele. Ele deixa para outro. Prefere que outro assuma. Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
A=-1; B=1; C=O 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

- Ele gosta de relacionamento, e busca muito. Construção de relacionamento 
O executante busca relacionamento? (CR) 
Em que grau? A=3;B=2 



o executante está atento às 
necessidades dos colegas? Ele 
procura entendê-los? Procura 
respondê-los quando estes precisam? 

Como o executante se relaciona com 
os clientes? Ele está atento às 
necessidades deles? Ele se esforça 
para atendê-los? 

O executante busca cumprir as metas 
estabelecidas ou procura superá-Ias? 
Ele cumpre as regras ou corre riscos? 
Ele faz inovações no trabalho ou segue 
o que está estabelecido? 

O executante é organizado no 
trabalho? Como ele faz para manter ou 
melhorar o seu padrão de qualidade? 

O executante possui iniciativa? É uma 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

O executante tem segurança no que 
faz? Qual a reação do executante em 
caso de falha? 
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- Ele está atento, pr.ocura entender. Nas ROSs ele coloca as dificuldades que I Entendimento interpessoal (EI) 
teve para o grupo. E o que mais cobra isso também. - Ele procura responder aos A=3; 8=2 
colegas quando eles precisam. 

- Tem o relacionamento básico com a operação. Fica mais "na dele". Tem ainda 
um receio de se entrosar melhor. Acho que por não ter tanta ambição. Hoje em 
dia, um bom relacionamento é muito importante para a sua carreira. Então, ele 
não liga muito porque não tem muita ambição. - Ele é atento, porém, ele tem 
medo de estar fazendo alguma coisa fora do padrão. Isso atrapalha, às vezes, 
ele atender melhor o cliente. Ele é muito preocupado com isso. Às vezes ele se 
confunde um pouco e leva muito ao pé da letra. 8eta3, se você disser que tem 
que passar por um caminho, ele só vai passar por esse caminho. Ele não é 
audacioso. Ele procura atender o cliente. 
- A característica dele é de cumprir regras. Ele sempre cumpre a determinação. 
Não tem bom senso, ou jogo de cintura. - Ele não inova. 

- Ele é organizado desde que esteja tudo bem., dentro da rotina. Caso haja 
problemas a serem resolvidos, ele perde um pouco o controle. Ele fica afoito 
demais. - ele tem uma boa qualidade de trabalho, e constante. A qualidade 
melhora. Ele gosta de elogio, quando o trabalho dele aparece. Quando são 
enviados e-mails de agradecimento ou de elogios, ou comentando sobre o 
trabalho deles, eu sempre leio para eles. Ele gosta de apresentar um bom 
trabalho. 
- Possui iniciativa, e ela é mais corretiva. Não é o caso igual ao do 8eta2. 

- Tem segurança. - Quando ele falha, como todos, ele fica chateado. Esforça-se 
para não cometer a falha de novo. Seria muito ruim se ele errasse novamente. 
Ele tem consciência do papel dele dentro do grupo, como especializado. Assim, 
ele preza a imagem dele dentro do grupo. Então, quando ele comete o erro ele 
fica bem chateado mesmo, e evita errar novamente. 

Orientação para o cliente (OPC) 
A=-1; 8=0 

Orientação para Realizações 
(OPR) 
A=1; 8=NA*; C=NA* 
*NA - Não se aplica para "A"<3 

Preocupação com a Ordem 
(ORO) 
A=O 

Iniciativa (IN I) 
A=1; 8=1 

Auto confiança (ACF) 
A=1; 8=2 
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- A reação não é muito boa. Ele não man~ém a calma, fica estabanado, afobado, Auto controle (AC) 
Como se comporta o executante mas consegue executar o trabalho dele. E porisso que em dia de parada, A=-1 
quando está trabalhando sob pressão? principalmente, eu coloco alguma pessoa bem mais tranqüila com ele, pois se 

der algum tipo de problema, pode ser ruim. 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- O nível de flexibilidade dele melhorou bastante. No começo era bem difícil, tal Flexibilidade (FLX) 
como no caso do Beta2. Eles não reagiam bem, mas eles conseguiram entender A=2;B=2 

flexibilidade do executante? Ele aceita a nova filosofia, apesar de ter sido uma mudança muito radical. - Hoje ele aceita 
mudanças? Com que rapidez ele se mudança rapidamente, mas é mais lento do que o Beta2, por exemplo, ou do que 
adapta a elas? o Beta4 ou que o Beta5. Talvez por causa da idade. 

Qual sua opinião sobre o 
- O comprometimento dele é 100%. Qualquer hora, pode contar com ele. Depois Comprometimento 
do horário normal eu sempre questiono sobre quem é que pode ficar, quando organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a preciso. Ele sempre é um dos primeiros a se apresentar. A=2 
empresa I equipe? 

Entrevista com Beta a respeito do executante Beta4: 

Quais os pontos fortes e fracos do Beta4? 

Resposta: Ele é extremamente inteligente. Tem uma curiosidade extremamente aguçada. Ele sempre quer saber mais e mais sobre as coisas. Porém, 

tecnicamente ele tem uma deficiência. Ele fez eletrônica, e não eletrotécnica. A gente sente que ele tem uma determinada deficiência. Ele é aparentemente 

extrovertido, porém, quando ele está em público, sendo observado ou sendo questionado, quando se está esperando um resultado dele, ele "balança"um 

pouco. Um ponto forte dele é saber trabalhar em equipe. Todo mundo da equipe gosta dele. A inspeção também gosta muito dele. A deficiência, então, é na 

parte técnica, que deveria melhorar um pouco. Tem que procurar melhorar mais. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSOES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
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o executante conhece tecnicamente o 
- Conhece o trabalho dele, em cerca de 80%. Ele busca conhecer e aprender Conhecimento técnico, 

trabalho dele? Em que grau? Ele busca 
questionando. Quanto a procurar alguma coisa "lá fora" ele não está fazendo. Ele profissional ou gerencial (CTE) 
concluiu o CEQUAL há pouco tempo. Ele é bastante curioso.- Ele divide o A=2; B=1; C=1; D=2 

o aprendizado? Ele divide o 
conhecimento que tem. Gosta de dividir. Sem que se peça, ele divide. 

conhecimento dele com outros? Em 
que grau? 

- Para pessoas, ele é um pouco tímido. Tem uma certa timidez. Ele busca menos Busca de informação (INF) 
Em que grau o executante se interessa do que deveria e do que ele sente necessidade. - Ele procura conhecer coisas, A=1 
em conhecer as coisas ou pessoas? manuais, sempre junto à inspeção buscando entender o processo. 

Como ele analisa os problemas, 
-A primeira avaliação dele é global. Se ele estiver errada, ele caminha passo a Pensamento analítico (PA) 
passo. A=0;B=2 

quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=1;B=2 

Como é o comportamento do 
- Ele gosta de trabalhar em equipe. Ajuda aos colegas. Gosta de compartilhar os Trabalho em equipe (TE) 
conhecimentos que ele adquire na área. Se tiver alguém precisando de ajuda, A=2; B=1; C=O 

executante quando trabalhando em ele se apresenta para ajudar. Não tem nenhum problema de relacionamento na 
equipe? Ele gosta? equipe. Ele não gosta muito de trabalhar sozinho 

Como o executante se posiciona em 
- Tem uma liderança boa. Ele se coloca na frente, na maioria das vezes. Liderança (LI) 

relação à questão de liderança do 
A=1; B=1; C=1 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou 
espera comando? 

! 

- Ele tem uma dificuldade com pessoas. 70% de busca. Ele está aberto, mas tem Construção de relacionamento 

I 
O executante busca relacionamento? uma certa dificuldade. Se a pessoa busca, ele está aberto. (CR) 
Em que grau? A=1; B=2 

O executante está atento às 
- Ele está atento. Ele tem percepção quando o colega não está bem. Ele procura Entendimento interpessoal (EI) 

necessidades dos colegas? Ele 
me alertar disso, é um dos que mais me ajuda nisso. Ele é um bom companheiro. A=4;B=3 

procura entendê-los? Procura 
Ele é um bom ouvido". Procura atender quando o colega precisa. 

respondê-los quando estes precisam? 
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Como o executante se relaciona com 
- Ele está bem atento, tanto que ele tem um bom relacionamento com a Orientação para o cliente (OPC) 

os clientes? Ele está atento às 
inspeção. Ele dá um bom feed-back de área para a inspeção. - Quanto a A=1; B=2 

necessidades deles? Ele se esforça 
operação e à mecânica, também. - Ele se empenha para atender. 

para atendê-los? 

O executante busca cumprir as metas 
- Não é muito bom de metas. Ele cumpre, mas na maioria das vezes, no limite. Orientação para Realizações 

estabelecidas ou procura superá-Ias? 
Nem a mais, nem a menos. Você precisa ficar em cima. Você tem que olhar e (OPR) 
puxar por ele. - Ele é um pouco afoito.- Ele é muito bom em inovações. Desde A=1; B=NA*; C=NA* 

Ele cumpre as regras ou corre riscos? que seja para melhor, ele sempre tem idéias, as apresenta, faz sugestões. Ele *NA - Não se aplica para "A"<3 
Ele faz inovações no trabalho ou segue pede permissão para fazer. As sugestões aparecem nas RDSs. 
o que está estabelecido? 

- Não muito. Organização não é um ponto forte dele. - Antes de fazer, ele Preocupação com a Ordem 
procura estruturar antes de fazer, mas não significa que é o mais adequado. - (ORD) 

O executante é organizado no 
Ele mantém um padrão de trabalho, e procura melhorar. Procura conhecer mais A=O 

trabalho? Como ele faz para manter ou 
o funcionamento dos equipamentos e do processo. Ele mostra um interesse 
muito elevado no processo. Sente-se que ele tem prazer quando ele, nas 

melhorar o seu padrão de qualidade? 
reuniões, passa para os outros alguma coisa que ele conseguiu aprender. É 
assim que ele procura melhorar o desempenho e a qualidade do serviço, 
procurando conhecer os equipamentos ou o processo. 
- Ele tem iniciativa. Ele reage mais do que se antecipa às coisas. Iniciativa (INI) 

O executante possui iniciativa? É uma A=O;B=1 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

- Ele demonstra segurança. - Quando ele falha, ele fica, como a maioria, Auto confiança (ACF) 
chateado. Aliás, ele é um dos que fica mais chateados. Demora mais um A=1; B=-2 

O executante tem segurança no que 
pouquinho a superar. Houve um caso, logo no início, em que ele foi mal 
influenciado por um outro colega, que já não está na equipe. Essa pessoa tinha 

faz? Qual a reação do executante em um poder de influência muito grande, para o lado negativo. Nesse caso, quando 
caso de falha? conversei com ele, a seguir ele ficou um longo período chateado e envergonhado 

com o fato, mas admitiu o erro. Ele se comprometeu a não haver mais esse tipo 
de erro. Então, ele sente e fica um período para se recuperar. 
- E um comportamento normal. Ele não se desespera e procura agir, porém, Auto controle (AC) 

Como se comporta o executante como todo mundo, ele foge um pouco da normalidade. Ele não erra mais por A=2 
quando está trabalhando sob pressão? causa disso. Essa alteração de ânimo não prejudica a execução. 
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Qual a sua opinião sobre o nível de 
- Ele é flexível. Aceita mudanças. Dentro do grupo têm pessoas que não aceitam Flexibilidade (FLX) 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
tão bem quanto ele. A=4;B=4 

mudanças? Com que rapidez ele se 
adapta a elas? 

Qual sua opinião sobre o 
- E bem compromissado. Sempre se apresenta para as eventuais necessidades. Comprometimento 
Temos a filosofia de quando uma pessoa domina um determinado trabalho, ele organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a ministra um pequeno curso para os outros. Ele fez isso algumas vezes. A=2 
empresa / equipe? 

Entrevista com Beta a respeito do executante BetaS: 

Quais os pontos fortes e fracos do BetaS? 

Resposta: Dentro do grupo é um dos que eu mais observo. Ele é uma pessoa fechada. Dentro do grupo, ele é o mais individualista. Ele consegue trabalhar 

em grupo, mas é o que mais gosta de trabalhar sozinho. Ele se sai melhor trabalhando sozinho do que em grupo. Ele é extremamente inteligente. Tem uma 

inteligência acima do normal para o grupo. Ele é muito observador. Ele observa mais para depois passar ao serviço. Tem uma personalidade muito forte. É 

um pouco temperamental. Para lidar com ele, você tem que analisar primeiro. Não é tudo que você pode falar ou agir com ele. É uma pessoa aberta a novos 

conhecimentos. Na parte técnica ele é muito bom. Ele está sempre lendo, sempre procurando se informar e aumentar o conhecimento. A dificuldade seria 

mesmo um pouco no relacionamento. Ele é também "estabanado". Não por falta de tranqüilidade, mas porque ele é um pouco afoito. Você para trabalhar 

com ele deve tomar um pouco de cuidado. O que eu considero que ele tem que melhorar é isso de ser "estabanado". 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTA DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
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o executante conhece tecnicamente o 
- Domina cerca de 85%, tendendo a 90%. Ele busca aprender. - O que ele Conhecimento técnico, 

trabalho dele? Em que grau? Ele busca 
conhece ele divide, mas não tanto quanto o restante da equipe. Por ele ser mais profissional ou gerencial (CTE) 
fechado, ele tem essa dificuldade. Porém, quando você solicita que ele A=2; B=1; C=1; 0=1 

o aprendizado? Ele divide o compartilhe o que tem, ele se manifesta. 
conhecimento dele com outros? Em 
que grau? 

- Coisas mais do que pessoas. Por ele ser mais fechado. - Ele tem interesse em Busca de informação (INF) 
Em que grau o executante se interessa travar relacionamento. A=1 
em conhecer as coisas ou pessoas? 

i 

- Quebra em "micropedaços". Ele é bem detalhista. Trabalha nos mínimos Pensamento analítico (PA) I 

Como ele analisa os problemas, detalhes. A=3;B=2 
quebrando-os em pequenas partes ou Pensamento conceitual (PC) 
como um todo? A=1; B=2 

- Ele gosta de trabalhar em equipe, mas eu sinto que o resultado dele é melhor Trabalho em equipe (TE) I 

Como é o comportamento do quando ele trabalha sozinho. Eu até evito colocar ele para trabalhar sozinho, A=O; B= 1; C=O I 

executante quando trabalhando em porque eu acho importante a pessoa conseguir trabalhar em equipe e se 
equipe? Ele gosta? relacionar. 

Como o executante se posiciona em 
- Ele se coloca à frente. Também tem liderança, apesar de não ser a preferência Liderança (LI) 

I o trabalho em grupo. Porém, havendo alguém que "puxe", ele deixa. Em não A=O; B=1; C=O 
relação à questão de liderança do havendo, ele "puxa". Tem aquele que mesmo não tendo ninguém e o "barco está I 

grupo? Coloca-se à frente do grupo ou afundando", ele está afundando com todo mundo. Não é o caso dele. 
espera comando? 

- Ele busca relacionamento. Ele é religioso, evangélico. Dentro do grupo têm Construção de relacionamento 

I O executante busca relacionamento? 
evangélicos, mas não tão fervorosos quanto ele. Assim, ele tem um mundo (C R) A=O; B=2 
particular dele, que às vezes não é o mundo comum ao restante do grupo. Então, 

Em que grau? a dificuldade de relacionamento dele, está centrada nisso. Pelos conceitos 
diferentes do restante do grupo, ele tem essa dificuldade. 
- Ele não é muito atento. Tem uma certa deficiência em enxergar o colega. - Entendimento interpessoal (EI) 

O executante está atento às 
Quando ele consegue perceber, ele busca atender ao colega, porém, a A=-1; B=O 

necessidades dos colegas? Ele 
sensibilidade dele não é muito aguçada para isso. - Ele se esforça, nesse caso, I 

procura entendê-los? Procura 
muito para atender. A dificuldade dele é perceber a dificuldade do restante do 

respondê-los quando estes precisam? 
grupo, justamente porque o melhor resultado dele é obtido nos trabalhos 
sozinhos. Um dos meus objetivos quanto a ele, é fazer com que ele goste mais 
de trabalhar em grupo. Ele é um dos mais afastados do grupo. Você sente que o 
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grupo está coeso, e ele, um pouco mais afastado. 

Como o executante se relaciona com 
- Ele se relaciona bem. Não tenho nenhuma reclamação quanto a isso. Ele está Orientação para o cliente (OPC) 

os clientes? Ele está atento às 
atento às necessidades dos clientes, inspeção, mecânica e operação. - Ele se A=O;B=2 

necessidades deles? Ele se esforça 
esforça para atendê-los. Quando não consegue, busca alguma outra solução. 

para atendê-los? 

O executante busca cumprir as metas 
- Quando você "puxa por ele", ele cumpre as metas, mas se você deixar "solto:', Orientação para Realizações 

estabelecidas ou procura superá-Ias? 
ele não as cumpre. Ele tem um problema também de ser um pouco disperso. As (OPR) 
vezes nas reuniões do grupo você tem que solicitar mais dele. Eu sinto que o A=-1 ; B=NA*; C=NA * 

Ele cumpre as regras ou corre riscos? grupo acaba tendo um pouco de receio em trabalhar com ele, justamente porque *NA - Não se aplica para "A"<3 
Ele faz inovações no trabalho ou segue ele é um pouco estabanado. - Às vezes ele corre um pouco mais de risco. -
o que está estabelecido? Segue mais o que está estabelecido do que inova. I 

- Não muito organizado. Ele tem um pouco de problema quanto à aparência. Preocupação com a Ordem I 

Você tem que se apresentar de forma adequada, porque você está (ORD) 
representando uma empresa, um grupo. Nós somos avaliados pelas nossas A=-1 

O executante é organizado no atitudes, pelo que estamos representando. Ele não se importa ,muito com isso. 
trabalho? Como ele faz para manter ou Ele se importa com o que está dentro dele. Ele não é muito de externar uma 
melhorar o seu padrão de qualidade? posição ou o que ele está sentindo. Ele pensa que não vai ser a roupa que vai 

mostrar o trabalho ou o valor dele. Não é só a roupa, mas um conjunto de coisas 
que ele não valoriza muito. - Ele tem resultado estável, mas poderia melhorar a 
qualidade, poderia buscar mais essa melhora. 
- Ele tem iniciativa e consegue se antecipar ao problema. Ele tem uma Iniciativa (IN I) 

O executante possui iniciativa? É uma percepção aguçada para isso. A=2;B=1 

iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

O executante tem segurança no que 
- Ele tem muita segurança no que faz. - Quando falha, ele tem uma reação Auto confiança (ACF) 
normal. Fica chateado, mas tem uma autoconfiança muito grande, então ele A=3; B=2 

faz? Qual a reação do executante em sabe que da próxima vez ele não vai errar. Ele fica chateado, mas não tanto 
caso de falha? quanto outros do grupo. Ele lida bem com isso. 
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- Ele é tranqüilo quando sob pressão. Ele não erra por causa da pressão. Ele Auto controle (AC) 
i 

Como se comporta o executante erra porque ele é afoito. A=2 
quando está trabalhando sob pressão? 

Qual a sua opinião sobre o nível de 
- O nível de flexibilidade é baixa, ou média. Ele aceita as mudanças mais porque Flexibilidade (FLX) 
você está impondo, não porque ele fez uma reflexão e está aceitando aquilo. Se A=-1; 8=3 

flexibilidade do executante? Ele aceita 
tiver que aceitar aquilo, ele vai aceitar. Ele toma a opinião dele como a principal. 

mudanças? Com que rapidez ele se Para você conseguir convencer ele de que ele está errado você tem que ter 
adapta a elas? 

muito talento. - Ele se adapta de forma rápida, aceitável, atende. 

Qual sua opinião sobre o 
- O comprometimento dele é bom. Procura atender, se apresenta. Eu não tenho Com prometimento 
essa dificuldade dentro do grupo. Eu preciso, na verdade, escolher quem estaria organizacional (COR) 

comprometimento do executante com a ,me atendendo, porque todos têm essa disposição. A=2 
empresa / equipe? 

ANEXO F - Resultado da pesquisa Spencer - Competência dos Supervisores da CST e da ESTEL 

Opinião de Pi (CST) a respeito do supervisor de instrumentação Gama (CST): 

Quais os pontos fortes e fracos do Gama? 

Resposta: Como pontos fortes eu poderia citar o grande comprometimento. É uma pessoa que você pode contar nos momentos de crise. Mantém a calma e 

decide uma situação. Tem completo domínio técnico da área. É extremamente criativo e faz inovações nos processos e equipamentos, com isso, 

aumentando a produtividade. Como pontos negativos citaria a sua falta de estabilidade na organização, ora surpreendendo positivamente, ora 

decepcionando. Às vezes perde compromissos. Dificilmente cumpre prazos, até por tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Tem grande desgaste emocional por 

trabalhar dessa forma. O descontrole é verificado nos seus itens de trabalho e na sua vida pessoal. Mostra um desequilíbrio. 

PERGUNTAS . UI RESPOSTAS VALORIZAÇÃO DAS 
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DIMENSOES DA 
COMPETÊNCIA TESTADA 

- Procura desenvolver sim, mas não tanto quanto deveria. Está em processo de Desenvolver Outros (DO) 
O supervisor procura desenvolver seus aprendizado quanto a delegação orientada. Ele delega, mas orienta pouco ainda. A=5;B=3 
subordinados? 

Você diria que o estilo de liderança 
- E mais autoritário. Detém grande domínio do processo e tem grande Assertividade (AS) 
ascendência sobre seu grupo. Não deixa de escutar aos subordinados. A=3 ;B= 3 

dele está mais para participativo ou Liderança (LI) 
autoritário? A=5; B=3; C=1 

O supervisor incentiva o trabalho em 
Sim, procura colocar as pessoas para fazerem de tudo, quem conhece mais fica Trabalho em equipe (TE) 
com quem conhece menos. A quantidade de vezes depende da necessidade do A=2; B=3; C=1 

equipe? Ocasionalmente ou com trabalho. 
freqüência? 

- Tem grande iniciativa. E muito preventiva. Visualiza problemas antes de Iniciativa (INI) 
! 

O supervisor possui iniciativa? É uma ocorrerem. Demonstra ação na ocorrências de problemas. A=5;B=5 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? 

Não se apega nenhum pouco a metas. Na verdade, procura fazer o que gosta. Orientação para Realizações 
Em relação a realizar, o supervisor Tem-se que ficar bem em cima para as metas sejam cumpridas no prazo. (OPR) 
procura ir atrás das metas estipuladas Quando faz alguma coisa, faz bem além, e porisso mesmo, normalmente os A=3;B=4;C=4 
ou procura superá-Ias? Ele faz prazos não são atendidos. Ele é extremamente criativo, em todos os aspectos. 
inovações no trabalho ou segue o que Dificilmente segue o que está estabelecido, somente. Ele consegue manter a 
está estabelecido? disciplina, mas não é a característica marcante. Pelo contrário, vê-se que 

consegue isso com grande esforço próprio. Não é um item natural. 

Em relação aos índices de qualidade e 
Preocupa-se com a qualidade, ao extremo. Faz bem feito e de maneira Preocupação com a Ordem 
aprofundada cada item. Quanto a produtividade, por tentar fazer muitas coisas (ORO) 

produtividade, qual é o desempenho do ao mesmo tempo, não conclui no prazo as coisas, e assim, perde a A=O 
supervisor? produtividade. No entanto, cria coisas que contribui para esse desempenho. 

O supervisor conhece tecnicamente os Sim, conhece muito bem. Quando aparecem falhas, ele procura resolver, até Pensamento analítico (PA): 
produtos com os quais trabalha? demais. Hoje ele tem tentado mudar esse perfil, para um de mais administrador e A=3;B=2 
Quando aparecem falhas ele tenta menos de técnico. Ele tem uma visão global excelente, mas detalha parte a parte 
resolver ou imediatamente procura o de forma bem clara. 
pessoal técnico? Como ele analisa os 
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problemas, quebrando-os em 
pequenas partes ou como um todo? 

Qual a sua opinião sobre o nível de E uma pessoas bastante flexível e comprometida, adapta-se fácil a novos itens. Flexibilidade (FLX) 
flexibilidade do supervisor? Ele aceita O que se deve fazer, no entanto, é ficar sempre acompanhando-o, para que não A=4; 8=3 
mudanças? Com que rapidez ele se se perca no meio a sua própria criatividade. Ele aceita mudanças e adapta-se 
adapta a elas? bem a elas. 

-------

Opinião de Pi (CST) a respeito do supervisor de elétrica Delta (CST): 

Quais os pontos fortes e fracos do Delta? 

Resposta: O Delta tem a meu ver, como principal ponto positivo, a sua inteligência e capacidade analítica. Ele é capaz de perceber um problema, e de forma 

bem rápida, propor uma solução. Tem um fortíssimo conhecimento técnico do processo e dos equipamentos com os quais trabalhou ou trabalha. É uma 

pessoa humilde e disposta a se desenvolver cada vez mais. É contemporizador de situações conflitantes. Como pontos fracos, o Delta ainda tem que 

entender que atualmente é mais desenvolvedor de pessoas do que técnico. Que é mais administrador do que executante. Ele tem que expressar mais as 

suas opiniões e assumir seu devido lugar no grupo, que pode ser de maior destaque. Enfim, apaga-se muito. É às vezes relapso com esses itens 

administrativos, em função de itens técnicos. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTAS DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Pro cura desenvolver, sim, mas ainda é bem imaturo em termos de supervisão, Desenvolver Outros (DO) 

O supervisor procura desenvolver seus colocando-se muito como colaborador e pouco como treinador da equipe. A=3; 8=3 
subordinados? Procura dar recursos para os subordinados. 
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Você diria que o estilo de liderança 
- E bem participativo. Procura detalhar as coisas e envolver a equipe. Assertividade (AS) 

A=3;B=3 
dele está mais para participativo ou Liderança (LI) 
autoritário? A=4;B=3;C=2 

O supervisor incentiva o trabalho em 
Sim, procura fazer a troca de conhecimento entre seus subordinados. Com Trabalho em equipe (TE) 
grande freqüência mantém um ajudando ao outro. A=5;B=3;C=2 

equipe? Ocasionalmente ou com 
freqüência? 

- Tem uma boa iniciativa. E de forma talvez igual entre corretiva e preventiva, Iniciativa (INI) 
O supervisor possui iniciativa? É uma mas a sua criatividade e inteligência se destacam. Consegue entender quais são A=4;B=2 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? os pontos fracos e faz ação para corrigi-los. 

- Ele procura sempre ultrapassar as metas, porém, muitas vezes não se Orientação para Realizações 
Em relação a realizar, o supervisor comunica de forma adequada, deixando problemas do cotidiano atrapalharem a (OPR) 
procura ir atrás das metas estipuladas consecução das mesmas,. Ou seja, às vezes falta melhorar a negociação do A=3;B=3;C=2 
ou procura superá-Ias? Ele faz cumprimento de prazos. - Ele faz inúmeras inovações no trabalho, 
inovações no trabalho ou segue o que principalmente de ordem técnica. Quanto a inovações administrativas, está se 
está estabelecido? desenvolvendo agora. Segue o que está estabelecido, mas não se apega a isso. 

Consegue transitar bem entre a disciplina e a criatividade. 

Em relação aos índices de qualidade e 
Muito bons. A qualidade dificilmente dá algum problema. Quanto à produtividade, Preocupação com a Ordem 
é muito grande. Trata-se de pessoa realmente multidisciplinar e multifunção. (ORD) 

produtividade, qual é o desempenho do A=2 
supervisor? 

O supervisor conhece tecnicamente os Sim, conhece perfeitamente. No campo de recursos humanos ainda tem uma Pensamento analítico (PA): 
produtos com os quais trabalha? série de carências. Quando as falhas ocorrem tem completo domínio e procura A=3;B=2 
Quando aparecem falhas ele tenta resolvê-Ias por si só primeiramente, ou com a contribuição de seus 
resolver ou imediatamente procura o subordinados. Tem capacidade para isso. 
pessoal técnico? Como ele analisa os 
problemas, quebrando-os em 
pequenas partes ou como um todo? 
Qual a sua opinião sobre o nível de E uma pessoa bastante flexível. Pondera quando é preciso, mas tem uma Flexibilidade (FLX) 
flexibilidade do supervisor? Ele aceita aceitação bem rápida a quaisquer mudanças. Ele as aceita muito bem. A=2;B=3 
mudanças? Com que rapidez ele se 
adapta a elas? 
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Entrevista com Kapa (ESTEL) a respeito do supervisor de instrumentação Alfa (ESTEL): 

Quais os pontos fortes e fracos do Alfa? 

Resposta: Como ponto positivo tem o raciocínio muito lógico, porém como ponto negativo, não consegue fixar uma linha de raciocínio, então dá muitas 

voltas até chegar no ponto que quer definir. É muito explicativo, porém com a finalização não certa. Um ponto positivo, é que ele é emocionalmente 

controlado, é de fácil relacionamento. Como ponto negativo, não tem capacidade de formar opiniões, e no meio do grupo impor as suas opiniões. Assim, ele 

é mais de aceitar o que alguém fala para ele. Ele não questiona. Dessa forma, ele acaba ficando submisso a uma idéia de alguém que tem essa opinião, 

dentro do grupo. Isso inclui o cliente CST e também os seus subordinados. Na parte técnica, ele tem grande facilidade de aprender, porém, grande 

dificuldade de mostrar como faz, talvez por ainda estar em início de carreira. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTAS DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Eu pedi várias vezes a ele para procurar o cliente e daí obter subsídios de Desenvolver Outros (DO) 
capacitação de área para a equipe. Ele deveria negociar para que isso A=1;B=3 
acontecesse (e a transferência do conhecimento ocorresse). Ele não conseguia 

O supervisor procura desenvolver seus 
dar-me esse retorno, com certeza, ele não tinha como capacitar o funcionário. 
Ele também não conseguia transmitir o seu conhecimento técnico, que era bom. 

subordinados? 
Alguém que tivesse um conhecimento prático maior, consegue capacitar mais. 
Esse saberia mostrar mais. Ele tinha uma preocupação maior para que a 
empresa provesse essa capacitação do que ele passar o conhecimento ou 
providenciar. 
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Você diria que o estilo de liderança 
- E mais participativo. Participando de várias reuniões com ele, pode-se verificar Assertividade (AS) 
que todo o grupo opina muito. A= 0;B=3 

dele está mais para participativo ou Liderança (LI) 
autoritário? A=3; B=3 C=O 

- De certa forma ele conseguia orientar a equipe em trabalhar em conjunto. Trabalho em equipe (TE) 

O supervisor incentiva o trabalho em 
Somente uma deficiência era notada: o grupo, após a ordenação do serviço feita A=3;B=3;C=1 
por ele, o próprio grupo trocava entre si as ordens de serviço na área. Assim, ele 

equipe? Ocasionalmente ou com 
não tinha domínio de quem fazia o que. Eu vejo o trabalho de equipe como a 

freqüência? 
equipe conseguindo os resultados, não somente de forma individualista. Dessa 
forma, eu vejo que sim, a equipe tinha essa preocupação 
- A iniciativa dele eu acho que está ainda em desenvolvimento. Ele não tinha Iniciativa (INI) 

O supervisor possui iniciativa? É uma uma maneira pró-ativa de agir frente a uma dificuldade que ele tivesse. Ele é A=O;B=O 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? mais de aguardar uma definição e agir, do que chegar e propor. 

Em relação a realizar, o supervisor - As metas eram cumpridas, mas não havia grande destaque, com grande Orientação para Realizações 
procura ir atrás das metas estipuladas diferencial. Ele "ganhava o jogo, mas não ganhava com um gol de placa". Ele (OPR) 
ou procura superá-Ias? Ele faz conseguia "ganhar o jogo de basquete, mas sem nenhuma cesta de três pontos". A=2; B=NA*; C=NA* 
inovações no trabalho ou segue o que - A tendência sempre era de cumprir o que era pedido.Aí, sim, ele desenvolvia *NA - Não se aplica para "A"<3 
está estabelecido? um bom trabalho. Porém, nunca com ele mesmo tendo a iniciativa de fazer. 

- A produtividade dele era em função do que era ordenado ele fazer. Se você Preocupação com a Ordem 
cobrasse muito dele, ele ia fazendo, fazendo, até que a "válvula de escape dele (ORO) 

Em relação aos índices de qualidade e abrisse" e ele entrasse em estresse, em alto índice. Por si só, a posição dele é A=O 
produtividade, qual é o desempenho do estável, mas não num nível alto, e sim, num nível médio. A qualidade e a 
supervisor? produtividade oscila, de acordo com a quantidade de inputs que se dava. Em 

algumas equipes, há necessidade de eu chegar a nível de supervisor, para que a 
equipe "ande". 
- A capacidade de aprender do Alfa é muito alta. Ele conhece e capta muito bem Pensamento analítico (PA): 

O supervisor conhece tecnicamente os o processo. Porém, na transmissão de conhecimento, ele é prolixo. Ele deve A=1; B=2 
produtos com os quais trabalha? conhecer em torno de 60%. - É uma característica dele em desenvolvimento. Os 
Quando aparecem falhas ele tenta problemas que se encontram no dia a dia são resolvidos com a presença "full 
resolver ou imediatamente procura o time" no processo. Assim, deve-se ficar atento desde cedo no que está 
pessoal técnico? Como ele analisa os ocorrendo no processo. Essa ação rápida por conta dele mesmo ainda não 
problemas, quebrando-os em estava presente. Essa questão de estar atento e sair para resolver o problema. 
pequenas partes ou como um todo? Ele aguarda mais comando. - A visão dele é de forma mais macro. Ele não é 

minucioso. 
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Qual a sua opinião sobre o nível de - Ele aceita mudanças, tranqüilo, porém, sem imposição. Quando havia a Flexibilidade (FLX) 
flexibilidade do supervisor? Ele aceita necessidade de se impor algum resultado, ele não aceitava, mas quando A=1;B=3 
mudanças? Com que rapidez ele se conversado, sem problema. Aceitava a mudança até de forma mais rápida. 
adapta a elas? 

Entrevista com Kapa (ESTEL) a respeito da supervisora de elétrica Beta (ESTEL): 

Quais os pontos fortes e fracos da Beta? 

Resposta: A Beta tem uma personalidade muito forte. É uma pessoa que às vezes tem um pouco de medo, talvez por ainda não ter achado o caminho de 

como se executa uma determinada tarefa, sente um pouco de medo, de insegurança, mas ela tem uma visão muito clara de onde quer chegar. A forma como 

ela coloca é de forma muito dura, querendo que a solução chegue de uma vez, o que às vezes não é possível. Isso pode ser considerado como ponto forte 

ou como ponto fraco. Por ser forte, ela consegue impor as coisas e assim, formar opinião e ter um certo grau de liderança. O ponto fraco é que não se sabe 

se está agradando essa pessoa, se ela está alinhada com os princípios empresarias, até por essa postura muito crítica. 

VALORIZAÇAO DAS 
PERGUNTAS RESPOSTAS DIMENSÕES DA 

COMPETÊNCIA TESTADA 
- Separando-se as coisas: em termos de atitude, de comportamento, ela capacita Desenvolver Outros (DO) 
todos Quando um membro da equipe não estava adequado dentro desse A=2;B=3 

O supervisor procura desenvolver seus 
conceito, ela sempre solicitou a exclusão do membro da equipe. Então, a 
disciplina dentro do grupo é de 100%. Quanto a capacitação técnica, e acordo 

subordinados? 
com aqueles membros que acabaram saindo da equipe, ela não teria o 
conhecimento técnico para capacitar o membro da equipe no momento da 
instrução de execução técnica. 

Você diria que o estilo de liderança 
- Ela sabia dividir muito bem esse item. No momento de impor, ela impunha, e Assertividade (AS) 
em diversas ocasiões tinha a capacidade de abrir a discussão entre os membros A=3;B=3 

dele está mais para participativo ou do grupo, tornando mais participativa a decisão. Liderança (LI) 
autoritário? A=4; B=3; C=1 
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o supervisor incentiva o trabalho em 
- Ela incentiva o trabalho em equipe, como também a união do grupo. O grupo é Trabalho em equipe (TE) 
mais unido. Isso ocorre com maior freqüência. A=4; B=3; C=1 

equipe? Ocasionalmente ou com 
freqüência? 

- A iniciativa dela partia do input de alguém. A percepção como um todo ainda Iniciativa (INI) 
O supervisor possui iniciativa? É uma não estava presente, mas sim em desenvolvimento. Ela aguardava normalmente A=1; B=1 
iniciativa mais preventiva ou corretiva? a solicitação do cliente CST. 

- Ela sempre teve preocupação de atingir as metas. Para isso, o supervisor tem Orientação para Realizações 
que saber delegar, de forma a colher os resultados. No início ela tinha grande (OPR) 

Em relação a realizar, o supervisor dificuldade de delegar, e com isso, de atingir as metas. Depois, quando ela A=2; B=NA *; C=NA * 
procura ir atrás das metas estipuladas conseguiu delegar, os resultados começaram a aparecer, e além das metas.- *NA - Não se aplica para "A"<3 
ou procura superá-Ias? Ele faz Isso é uma dificuldade que quase todos os supervisores têm, porque a execução 
inovações no trabalho ou segue o que está muito controlada pelo órgão de PPC (planejamento, programação e 
está estabelecido? controle) da CST. Existem algumas pessoas que conseguem propor e alterar os 

itens, negociando melhor com esse órgão. No caso da Beta, ela aguardava mais 
o controle do PPC. 

Em relação aos índices de qualidade e 
- A qualidade e ha produtividade da Beta eram mais constantes. Preocupação com a Ordem 

(ORO) 
produtividade, qual é o desempenho do A=4 
supervisor? 

O supervisor conhece tecnicamente os - Eu nunca tive chances de conversar tecnicamente, de forma mais profunda Pensamento analítico (PA): 
produtos com os quais trabalha? com a Beta. Acredito que esse índice de conhecimento esteja na faixa de 70 a A=3;B=2 
Quando aparecem falhas ele tenta 80%. Ela tem uma visão muito perfeita da área. Ela sabe onde cada coisa está e 
resolver ou imediatamente procura o como providenciar a logística adequada. - Quando existem as falhas, ela pede 
pessoal técnico? Como ele analisa os mais auxílio. - Ela analisa os problemas de forma mais analítica, criando-se o 
problemas, quebrando-os em conceito sobre a falha e daí, o desenvolvimento da solução. Atua mais por partes 
pequenas partes ou como um todo? do que de forma macro. 

Qual a sua opinião sobre o nível de - Até por ter uma personalidade muito forte, a flexibilidade fica meio baixa. A Beta Flexibilidade (FLX) 
flexibilidade do supervisor? Ele aceita aceita mudança, mas não a imposição da mudança. Ela aceita, mas demora um A=3;B=3 
mudanças? Com que rapidez ele se pouco mais a se adaptar. 
adapta a elas? 

-~ 



ANEXO G - Resultado da pesquisa do Locus de Competência
Competência dos Instrumentistas da CST 

Avaliado: Gama1 Avaliador: Gama Data: 04/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação 
Máximos 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 7 BA 
Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 6 BA 
Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 7 ED 
Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 6 ED 
Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e 5 BA 
SDCDs 
Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e 6 BA 
SDCDs 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 5 BA 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 BA 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 6 BA 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 6 BA 
Utilização dos outros sistemas informatizados 6 BA 
Utilização de instrumentos de medição especiais 6 BA 
Montagem de equipamentos de instrumentação 8 BA 
Operação de equipamentos de instrumentação em teste 6 BA 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 DI 

TOTAL 100 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação 

Máximos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 BA 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 6 BA 
Aplicação de procedimentos de segurança 6 DI 
Cumprimento da política de qualidade 6 BA 
Análise e solução de problemas de instrumentação 5 BA 
Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SDCDs 6 BA 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 BA 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 BA 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 5 BA 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 6 BA 
Conhecimento do Negócio da Companhia 6 BA 
Conhecimento do processo dos fornecedores 6 BA 
Identificação e relato de anomalias 6 BA 
Manutenção da organização e limpeza 8 DI 
Proposição de melhorias técnicas 6 BA 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 BA 
Administração da Qualidade de Vida 5 DI 

TOTAL 100 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação 

Máximos 
Comunicação 9 BA 
Foco em resultados 9 BA 
Relacionamento interpessoal 8 BA 
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Trabalho em equipe 8 BA 4 
Liderança 9 IN O 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 BA 4 
Auto-desenvolvimento 8 BA 4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 DI 6,4 
Auto-controle 8 BA 4 
Comprometimento 9 DI 7,2 

TOTAL 100 50,6 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Implantação da inspeção 60 BA 30 
Padronização dos alarmes dos níveis dos tanques hidráulicos 25 BA 12,5 
Montagem dos medidores DeltaP nos filtros das ETAs 15 BA 7,5 

TOTAL 100 50 

Avaliado: Gama2 Avaliador: Gama Data: 04/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 7 BA 4 
Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 6 BA 4 
Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 7 DI 3,2 
Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 6 DI 3,2 
Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e 5 BA 2 
SDCDs 
Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e 6 BA 2 
SDCDs 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 5 BA 2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 DI 4,8 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 DI 7,2 
Elaboração e revisão de padrões de manuteflção 6 DI 6,4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 6 BA 4,5 
Utilização dos outros sistemas informatizados 6 DI 7,2 
Utilização de instrumentos de medição especiais 6 BA 2,5 
Montagem de equipamentos de instrumentação 8 BA 2,5 
Operação de equipamentos de instrumentação em teste 6 BA 3,5 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 DI 4,8 

TOTAL 100 63,8 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 5,6 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 6 BA 3 
Aplicação de procedimentos de segurança 6 DI 5,6 
Cumprimento da política de qualidade 6 DI 4,8 
Análise e solução de problemas de instrumentação 5 DI 4 
Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SDCDs 6 BA 3 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 BA 2,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 BA 2,5 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 5 BA 2,5 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 6 BA 3 
Conhecimento do Negócio da Companhia 6 DI 4,8 
Conhecimento do processo dos fornecedores 6 BA 3 
Identificação e relato de anomalias 6 DI 4,8 
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Manutenção da organização e limpeza 8 DI 6,4 
Proposição de melhorias técnicas 6 DI 4,8 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 DI 4 
Administração da Qualidade de Vida 5 DI 4 

TOTAL 100 68,3 
Habilidades Comporta mentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 DI 7,2 
Foco em resultados 9 BA 4,5 
Relacionamento interpessoal 8 DI 6,4 
Trabalho em equipe 8 DI 6,4 
Liderança 9 DI 7,2 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 EX 8 
Auto-desen volvimento 8 DI 6,4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 DI 6,4 
Auto-controle 8 BA 4 
Comprometimento 9 DI 7,2 

TOTAL 100 71,7 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Implantação da Inspeção 60 BA 30 
Implantação do sistema AMEPA 40 DI 32 

TOTAL 100 62 

Avaliado: Gama3 Avaliador: Gama Data: 04/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 7 BA 4 
Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 6 DI 6,4 
Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 7 EO 1,2 
Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 6 EO 1,2 
Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e 5 BA 2 
SOCOs 
Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e 6 BA 2 
SOCOs 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 5 BA 2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 3 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 DI 7,2 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 6 DI 6,4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 6 BA 4,5 
Utilização dos outros sistemas informatizados 6 BA 4,5 
Utilização de instrumentos de medição especiais 6 BA 2,5 
Montagem de equipamentos de instrumentação 8 BA 2,5 
Operação de equipamentos de instrumentação em teste 6 DI 5,6 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 DI 4,8 

TOTAL 100 59,8 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 5,6 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 6 BA 3 
Aplicação de procedimentos de segurança 6 DI 5,6 
Cumprimento da política de qualidade 6 DI 4,8 
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Análise e solução de problemas de instrumentação 5 BA 2,5 
Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SOCOs 6 BA 3 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 BA 2,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 BA 2,5 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 5 BA 2,5 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 6 BA 3 
Conhecimento do Negócio da Companhia 6 BA 3 
Conhecimento do processo dos fornecedores 6 BA 3 
Identificação e relato de anomalias 6 BA 3 
Manutenção da organização e limpeza 8 DI 6,4 
Proposição de melhorias técnicas 6 BA 3 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 BA 2,5 
Administração da Qualidade de Vida 5 DI 4 

TOTAL 100 59,9 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 
Comunicação 9 DI 7,2 
Foco em resultados 9 BA 4,5 
Relacionamento interpessoal 8 EX 8 
Trabalho em equipe 8 DI 6,4 
Liderança 9 BA 4,5 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 DI 6,4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 DI 6,4 
Auto-controle 8 BA 4 
Comprometimento 9 EX 9 

TOTAL 100 70,8 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 
Implantação da Inspeção 60 BA 30 
Montagem dos eletromagnéticos na máquina de corte 30 DI 24 
Montagem dos Splitters MSO - Máquina 01 10 DI 8 

TOTAL 100 62 

Avaliado: Gama4 Avaliador: Gama Data: 04/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 7 BA 4 
Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 6 BA 4 
Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 7 BA 2 
Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 6 BA 2 
Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e 5 BA 2 
SOCOs 
Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e 6 BA 2 
SOCOs 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 5 BA 2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 3 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 DI 7,2 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 6 DI 6,4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 6 DI 7,2 
Utilização dos outros sistemas informatizados 6 DI 7,2 
Utilização de instrumentos de medição especiais 6 BA 2,5 
Montagem de eguipamentos de instrumentação 8 BA 2,5 
Operação de equipamentos de instrumentação em teste 6 BA 3,5 
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Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 DI 4,8 
TOTAL 100 62,3 

Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 5,6 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 6 BA 3 
Aplicação de procedimentos de segurança 6 DI 5,6 
Cumprimento da política de qualidade 6 BA 3 
Análise e solução de problemas de instrumentação 5 BA 2,5 
Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SOCOs 6 BA 3 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 BA 2,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 BA 2,5 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 5 BA 2,5 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 6 BA 3 
Conhecimento do Negócio da Companhia 6 BA 3 
Conhecimento do processo dos fornecedores 6 BA 3 
Identificação e relato de anomalias 6 BA 3 
Manutenção da organização e limpeza 8 DI 6,4 
Proposição de melhorias técnicas 6 BA 3 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 BA 2,5 
Administração da Qualidade de Vida 5 DI 4 

TOTAL 100 58,1 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 DI 7,2 
Foco em resultados 9 BA 4,5 
Relacionamento interpessoal 8 DI 6,4 
Trabalho em equipe 8 DI 6,4 
Liderança 9 EO 2,7 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 DI 6,4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 DI 6,4 
Auto-controle 8 BA 4 
Comprometimento 9 DI 7,2 

TOTAL 100 65,6 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Implantação da Inspeção 60 DI 48 
Montagem dos plugues Messotron 20 DI 16 
Implantação do Sistema Delta V no "air mist" 20 BA 10 

TOTAL 100 74 

Avaliado: Gama5 Avaliador: Gama Data: 04/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 7 DI 6,4 
Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 6 DI 6,4 
Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 7 BA 2 
Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 6 BA 2 
Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e 5 BA 2 
SOCOs 
Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e 6 BA 2 
SOCOs 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 5 BA 2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 



Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 DI 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 6 DI 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 6 BA 
Utilização dos outros sistemas informatizados 6 DI 
Utilização de instrumentos de medição especiais 6 DI 
Montagem de equipamentos de instrumentação 8 BA 
Operação de equipamentos de instrumentação em teste 6 BA 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 DI 

TOTAL 100 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação 

Máximos 
Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 6 BA 
Aplicação de procedimentos de segurança 6 DI 
Cumprimento da política de qualidade 6 BA 
Análise e solução de problemas de instrumentação 5 BA 
Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SOCOs 6 BA 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 BA 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 BA 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 5 BA 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 6 BA 
Conhecimento do Negócio da Companhia 6 BA 
Conhecimento do processo dos fornecedores 6 BA 
Identificação e relato de anomalias 6 BA 
Manutenção da organização e limpeza 8 DI 
Proposição de melhorias técnicas 6 DI 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 DI 
Administração da Qualidade de Vida 5 DI 

TOTAL 100 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação 

Máximos 
Comunicação 9 BA 
Foco em resultados 9 BA 
Relacionamento interpessoal 8 DI 
Trabalho em equipe 8 DI 
Liderança 9 EO 
Orientação para o cliente 8 BA 
Iniciativa e persistência 8 BA 
Auto-desenvolvimento 8 DI 
Cultura geral 8 BA 
Flexibilidade 8 DI 
Auto-controle 8 BA 
Comprometimento 9 DI 

TOTAL 100 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação 

Máximos 
Elaboração dos padrões de Back-up 50 BA 
Montagem das FIS água de máquina MLC 02 50 DI 

TOTAL 100 

ANEXO H - Resultado da pesquisa do Locus de competência -
Competência dos Instrumentistas da ESTEL 
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Avaliado: Alfa 1 Avaliador: Alfa Data: 16/12/2002 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 7 EX 8 
Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 6 BA 4 
Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 7 ED 1,2 
Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 6 ED 1,2 
Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e 5 IN O 
SDCDs 
Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e 6 IN O 
SDCDs 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 5 BA 2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 3 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 BA 4,5 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 6 DI 6,4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 6 BA 4,5 
Utilização dos outros sistemas informatizados 6 ED 2,7 
Utilização de instrumentos de medição especiais 6 ED 1,5 
Montagem de equipamentos de instrumentação 8 DI 4 
Operação de equipamentos de instrumentação em teste 6 BA 3,5 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 BA 3 

TOTAL 100 49,5 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 
Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 EX 7 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 6 DI 4,8 
Aplicação de procedimentos de segurança 6 DI 5,6 
Cumprimento da política de qualidade 6 DI 4,8 
Análise e solução de problemas de instrumentação 5 DI 4 
Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SDCDs 6 IN O 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 ED 1,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 ED 1,5 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 5 ED 1,5 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 6 IN O 
Conhecimento do Negócio da Companhia 6 BA 3 
Conhecimento do processo dos fornecedores 6 IN O 
Identificação e relato de anomalias 6 BA 3 
Manutenção da organização e limpeza 8 BA 4 
Proposição de melhorias técnicas 6 BA 3 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 BA 2,5 
Administração da Qualidade de Vida 5 BA 2,5 

TOTAL 100 48,7 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 DI 7,2 
Foco em resultados 9 EX 9 
Relacionamento interpessoal 8 EX 8 
Trabalho em equipe 8 EX 8 
Liderança 9 EX 9 
Orientação para o cliente 8 DI 6,4 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 BA 4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 BA 4 
Auto-controle 8 BA 4 
Comprometimento 9 DI 7,2 
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TOTAL 100 77,2 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 
Manter Retorno OS em Dia 10 BA 5 
Comunicar Desvios de Padrão 10 BA 5 
Apresentar Propostas de Melhoria 10 BA 5 
Contribuir para Redução de HE 20 DI 16 
Dominar Técnica Sistema Pesagem 20 BA 10 
Dominar PLC'S / SOCO'S 30 IN O 

TOTAL 100 41 

Avaliado: Alfa2 Avaliador: Alfa Data: 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 7 EX 8 
Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 6 BA 4 
Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 7 EO 1,2 
Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 6 EO 1,2 
Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e 5 IN O 
SOCOs 
Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e 6 IN O 
SOCOs 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 5 BA 2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 3 
Preenchimento de relatórios de testes de eguipamentos 5 BA 4,5 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 6 DI 6,4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 6 DI 7,2 
Utilização dos outros sistemas informatizados 6 DI 7,2 
Utilização de instrumentos de medição especiais 6 DI 4 
Montagem de equipamentos de instrumentação 8 BA 2,5 
Operação de equipamentos de instrumentação em teste 6 BA 3,5 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 BA 3 

TOTAL 100 57,7 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 5,6 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 6 BA 3 
Aplicação de procedimentos de segurança 6 BA 3,5 
Cumprimento da política de qualidade 6 BA 3 
Análise e solução de problemas de instrumentação 5 BA 2,5 
Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SOCOs 6 IN O 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 EO 1,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 EO 1,5 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 5 EO 1,5 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 6 IN O 
Conhecimento do Negócio da Companhia 6 BA 3 
Conhecimento do processo dos fornecedores 6 IN O 
Identificação e relato de anomalias 6 BA 3 
Manutenção da organização e limpeza 8 DI 6,4 
Proposição de melhorias técnicas 6 DI 4,8 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 BA 2,5 
Administração da Qualidade de Vida 5 BA 2,5 

TOTAL 100 44,3 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 DI 7,2 
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Foco em resultados 9 DI 7,2 
Relacionamento interpessoal 8 BA 4 
Trabalho em equipe 8 BA 4 
Liderança 9 DI 7,2 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 BA 4 
Auto-desenvolvimento 8 BA 4 
Cultura geral 8 ED 2,4 
Flexibilidade 8 BA 4 
Auto-controle 8 BA 4 
Comprometimento 9 DI 7,2 

TOTAL 100 59,2 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 
Manter Retorno OS em Dia 10 DI 8 
Comunicar Desvios de Padrão 10 BA 5 
Apresentar Propostas de Melhoria 10 BA 5 
Contribuir para Redução de HE 20 DI 16 
Dominar Técnica Sistema Pesagem 20 ED 6 
Dominar PLC'S / SDCD'S 30 IN O 

TOTAL 100 40 

Avaliado: Alfa3 Avaliador: Alfa Data: 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 7 EX 8 
Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 6 BA 4 
Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 7 IN O 
Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 6 IN O 
Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e 5 IN O 
SDCDs 
Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e 6 IN O 
SDCDs 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 5 BA 2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 3 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 BA 4,5 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 6 DI 6,4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 6 BA 4,5 
Utilização dos outros sistemas informatizados 6 BA 4,5 
Utilização de instrumentos de medição especiais 6 ED 1,5 
Montagem de equipamentos de instrumentação 8 BA 2,5 
Operação de equipamentos de instrumentação em teste 6 ED 2,1 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 BA 3 

TOTAL 100 46 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 5,6 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 6 BA 3 
Aplicação de procedimentos de segurança 6 BA 3,5 
Cumprimento da política de qualidade 6 BA 3 
Análise e solução de problemas de instrumentação 5 ED 1,5 
Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SDCDs 6 IN O 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 ED 1,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 ED 1,5 
Participação em ÇJrupos de análise e solução de problemas 5 ED 1,5 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 6 IN O 
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Conhecimento do Negócio da Companhia 6 ED 1,8 
Conhecimento do processo dos fornecedores 6 IN O 
Identificação e relato de anomalias 6 ED 1,8 
Manutenção da organização e limpeza 8 BA 4 
Proposição de melhorias técnicas 6 EX 6 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 EX 5 
Administração da Qualidade de Vida 5 BA 2,5 

TOTAL 100 42,2 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 DI 7,2 
Foco em resultados 9 BA 4,5 
Relacionamento interpessoal 8 EX 8 
Trabalho em equipe 8 DI 6,4 
Liderança 9 ED 2,7 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 BA 4 
Auto-desenvolvimento 8 EX 8 
Cultura geral 8 ED 2,4 
Flexibilidade 8 BA 4 
Auto-controle 8 BA 4 
Comprometimento 9 BA 4,5 

TOTAL 100 59,7 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Manter Retorno OS em Dia 10 DI 8 
Comunicar Desvios de Padrão 10 DI 8 
Apresentar Propostas de Melhoria 10 EX 10 
Contribuir para Redução de HE 20 DI 16 
Dominar Técnica Sistema Pesagem 20 IN O 
Dominar PLC'S / SDCD'S 30 IN O 

TOTAL 100 42 

Avaliado: Alfa4 Avaliador: Alfa Data: 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 7 DI 6,4 
Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 6 BA 4 
Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 7 ED 1,2 
Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 6 ED 1,2 
Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e 5 IN O 
SDCDs 
Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e 6 IN O 
SDCDs 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 5 BA 2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 ED 1,8 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 ED 2,7 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 6 ED 2,4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 6 ED 2,7 
Utilização dos outros sistemas informatizados 6 ED 2,7 
Utilização de instrumentos de medição especiais 6 ED 1,5 
Montagem de equipamentos de instrumentação 8 BA 2,5 
Operação de equipamentos de instrumentação em teste 6 BA 3,5 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 BA 3 

TOTAL 100 37,6 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 
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Máximos Obtidos 
Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 5,6 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 6 BA 3 
A--º,icação de procedimentos de segurança 6 BA 3,5 
Cumprimento da política de qualidade 6 DI 4,8 
Análise e solução de problemas de instrumentação 5 BA 2,5 
Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SDCDs 6 IN O 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 ED 1,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 BA 2,5 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 5 BA 2,5 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 6 IN O 
Conhecimento do Negócio da Companhia 6 IN O 
Conhecimento do processo dos fornecedores 6 IN O 
Identificação e relato de anomalias 6 ED 1,8 
Manutenção da organização e limpeza 8 BA 4 
Proposição de melhorias técnicas 6 ED 1,8 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 ED 1,5 
Administração da Qualidade de Vida 5 ED 1,5 

TOTAL 100 36,5 
Habilidades Comporta mentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 BA 4,5 
Foco em resultados 9 BA 4,5 
Relacionamento interpessoal 8 BA 4 
Trabalho em equipe 8 DI 6,4 
Liderança 9 BA 4,5 
Orientação para o cliente 8 DI 6,4 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 DI 6,4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 BA 4 
Auto-controle 8 BA 4 
Comprometimento 9 DI 7,2 

TOTAL 100 62,3 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Manter Retorno OS em Dia 10 DI 8 
Comunicar Desvios de Padrão 10 ED 3 
Apresentar Propostas de Melhoria 10 ED 3 
Contribuir para Redução de HE 20 DI 16 
Dominar Técnica Sistema Pesagem 20 BA 10 
Dominar PLC'S / SDCD'S 30 IN O 

TOTAL 100 40 

Avaliado: Alfa5 Avaliador: Alfa Data: 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos de instrumentação 7 BA 4 
Manutenções corretivas em equipamentos de instrumentação 6 BA 4 
Manutenções preventivas em equipamentos de pesagem 7 ED 1,2 
Manutenções corretivas em equipamentos de pesagem 6 ED 1,2 
Manutenções preventivas em sistemas supervisórios, PLCs e 5 IN O 
SDCDs 
Manutenções corretivas em sistemas supervisórios, PLCs e 6 IN O 
SDCDs 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 5 BA 2 
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(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 3 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 BA 4,5 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 6 ED 2,4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 6 ED 2,7 
Utilização dos outros sistemas informatizados 6 ED 2,7 
Utilização de instrumentos de medição especiais 6 ED 1,5 
Montagem de equipamentos de instrumentação 8 ED 1,5 
Operação de equipamentos de instrumentação em teste 6 ED 2,1 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 BA 3 

TOTAL 100 35,8 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 5,6 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 6 BA 3 
Aplicação de procedimentos de segurança 6 BA 3,5 
Cumprimento da política de qualidade 6 BA 3 
Análise e solução de problemas de instrumentação 5 ED 1,5 
Análise e solução de problemas de supervisórios, PLCs e SDCDs 6 IN O 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 IN O 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 IN O 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 5 ED 1,5 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 6 IN O 
Conhecimento do Negócio da Companhia 6 ED 1,8 
Conhecimento do processo dos fornecedores 6 IN O 
Identificação e relato de anomalias 6 DI 4,8 
Manutenção da organização e limpeza 8 DI 6,4 
Proposição de melhorias técnicas 6 BA 3 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 BA 2,5 
Administração da Qualidade de Vida 5 ED 1,5 

TOTAL 100 38,1 
Habilidades Comporta mentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 BA 4,5 
Foco em resultados 9 DI 7,2 
Relacionamento interpessoal 8 DI 6,4 
Trabalho em equipe 8 BA 4 
Liderança 9 ED 2,7 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 BA 4 
Cultura geral 8 ED 2,4 
Flexibilidade 8 ED 2,4 
Auto-controle 8 DI 6,4 
Comprometimento 9 DI 7,2 

TOTAL 100 57,6 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Manter Retorno OS em Dia 10 BA 5 
Comunicar Desvios de Padrão 10 DI 8 
Apresentar Propostas de Melhoria 10 EX 10 
Contribuir para Redução de HE 20 EX 20 
Dominar Técnica Sistema Pesagem 20 IN O 
Dominar PLC'S / SDCD'S 30 IN O 

TOTAL 100 43 



ANEXO 1- Resultado da pesquisa do Locus de competência
Competência dos Eletricistas da CST 

Avaliado: Delta1 Avaliador: Delta Data: 03/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação 
Máximos 

Manutenções preventivas em equipamentos elétricos 8 EX 
Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 8 DI 
Manutenções preventivas em drives de motores 5 BA 
Manutenções corretivas em drives de motores 5 ED 
Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / 4 BA 
máquina 
Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / 4 ED 
máquina 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 4 ED 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 ED 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 BA 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 8 DI 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 7 ED 
Utilização dos outros sistemas informatizados 5 ED 
Montagem de equipamentos elétricos 7 EX 
Manobras em equipamentos de baixa tensão 6 DI 
Manobras em equipamentos de média tensão 5 DI 
Manobras em equipamentos de alta tensão 5 DI 
Operação de equipamentos elétricos em teste 4 DI 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 DI 

TOTAL 100 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação 

Máximos 
Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 8 DI 
Aplicação de procedimentos de segurança 8 DI 
Cumprimento da política de qualidade 7 DI 
Análise e solução de problemas elétricos 6 DI 
Análise e solução de problemas de drives 4 BA 
Análise e solução de problemas de interface homem / máquina 4 BA 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 3 DI 
Análise e solução de problemas operacionais da área 4 DI 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 6 DI 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 DI 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 BA 
Conhecimento do processo dos fornecedores 4 DI 
Identificação e relato de anomalias 6 DI 
Manutenção da organização e limpeza 7 DI 
Proposição de melhorias técnicas 5 EX 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 EX 
Administração da Qualidade de Vida 5 BA 

TOTAL 100 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação 

Máximos 
Comunicação 9 BA 
Foco em resultados 9 DI 
Relacionamento interpessoal 8 DI 
Trabalho em equipe 8 EX 
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Pontos 
Obtidos 

8 
6,4 
2,5 
1,5 
2 

1,2 

1,2 

1,5 
2,5 
6,4 
2,1 
1,5 
7 

4,8 
4 
4 

3,2 
4 

63,8 
Pontos 
Obtidos 

6,4 
6,4 
6,4 
5,6 
4,8 
2 
2 

2,4 
3,2 
4,8 
4 

2,5 
3,2 
4,8 
5,6 
5 
5 

2,5 
76,6 

Pontos 
Obtidos 

4,5 
7,2 
6,4 
8 
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Liderança 9 DI 7,2 
Orientação para o cliente 8 DI 6,4 
Iniciativa e persistência 8 EX 8 
Auto-desenvolvimento 8 DI 6,4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 BA 4 
Auto-controle 8 BA 4 
Comprometimento 9 EX 9 

TOTAL 100 75,1 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 
Conclusão do 2° Grau 50 EX 50 
Treinamento nos Moldes 30 DI 24 
Treinamento no Sismana 20 ED 6 

TOTAL 100 80 

Avaliado: Delta2 Avaliador: Delta Data: 03/04/2003 
Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos elétricos 8 EX 8 
Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 8 DI 6,4 
Manutenções preventivas em drives de motores 5 DI 4 
Manutenções corretivas em drives de motores 5 DI 4 
Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / 4 ED 1,2 
máquina 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 4 BA 2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 2,5 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 BA 2,5 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 8 BA 4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 7 BA 3,5 
Utilização dos outros sistemas informatizados 5 BA 2,5 
Montagem de equipamentos elétricos 7 EX 7 
Manobras em equipamentos de baixa tensão 6 EX 6 
Manobras em equipamentos de média tensão 5 DI 4 
Manobras em equipamentos de alta tensão 5 DI 4 
Operação de equipamentos elétricos em teste 4 DI 3,2 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 DI 4 

TOTAL 100 70,8 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 EX 8 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 8 DI 6,4 
Aplicação de procedimentos de segurança 8 DI 6,4 
Cumprimento da política de qualidade 7 DI 5,6 
Análise e solução de problemas elétricos 6 DI 4,8 
Análise e solução de problemas de drives 4 BA 2 
Análise e solução de problemas de interface homem / máquina 4 BA 2 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 3 DI 2,4 
Análise e solução de problemas operacionais da área 4 BA 2 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 6 BA 3 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 DI 4 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 DI 4 
Conhecimento do processo dos fornecedores 4 DI 3,2 
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Identificação e relato de anomalias 6 BA 3 
Manutenção da organização e limpeza 7 DI 5,6 
Proposição de melhorias técnicas 5 DI 4 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 DI 4 
Administração da Qualidade de Vida 5 DI 4 

TOTAL 100 74,4 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 BA 4,5 
Foco em resultados 9 DI 7,2 
Relacionamento interpessoal 8 DI 6,4 
Trabalho em equipe 8 DI 6,4 
Liderança 9 BA 4,5 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 DI 6,4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 DI 6,4 
Auto-controle 8 BA 4 
Comprometimento 9 EX 9 

TOTAL 100 69,2 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Treinamento nos Moldes 50 EX 50 
Treinamento em PLC 30 BA 15 
Treinamento no Sismana 20 BA 10 

TOTAL 100 75 

Avaliado: Delta3 Avaliador: Delta Data: 03/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutençôespreventivas em equipamentos elétricos 8 DI 6,4 
Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 8 BA 4 
Manutenções preventivas em drives de motores 5 BA 2,5 
Manutenções corretivas em drives de motores 5 ED 1,5 
Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 4 BA 2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 2,5 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 BA 2,5 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 8 BA 4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 7 BA 3,5 
Utilização dos outros sistemas informatizados 5 BA 2,5 
Montagem de equipamentos elétricos 7 DI 5,6 
Manobras em equi(>amentos de baixa tensão 6 DI 4,8 
Manobras em equipamentos de média tensão 5 DI 4 
Manobras em equipamentos de alta tensão 5 DI 4 
Operação de equipamentos elétricos em teste 4 DI 3,2 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 DI 4 

TOTAL 100 61 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 6,4 
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Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 8 DI 6,4 
Aplicação de procedimentos de segurança 8 DI 6,4 
Cumprimento da política de qualidade 7 BA 3,5 
Análise e solução de problemas elétricos 6 DI 4,8 
Análise e solução de problemas de drives 4 BA 2 
Análise e solução de problemas de interface homem / máquina 4 BA 2 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 3 DI 2,4 
Análise e solução de problemas operacionais da área 4 DI 3,2 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 6 BA 3 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 DI 4 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 BA 2,5 
Conhecimento do processo dos fornecedores 4 DI 3,2 
Identificação e relato de anomalias 6 BA 3 
Manutenção da organização e limpeza 7 BA 3,5 
Proposição de melhorias técnicas 5 BA 2,5 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 BA 2,5 
Administração da Qualidade de Vida 5 DI 4 

TOTAL 100 65,3 
Habilidades Comporta mentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 BA 4,5 
Foco em resultados 9 BA 4,5 
Relacionamento interpessoal 8 BA 4 
Trabalho em equipe 8 BA 4 
Liderança 9 BA 4,5 
Orientação para o cliente 8 DI 6,4 
Iniciativa e persistência 8 BA 4 
Auto-desenvolvimento 8 BA 4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 DI 6,4 
Auto-controle 8 DI 6,4 
Comprometimento 9 BA 4,5 

TOTAL 100 57,2 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Treinamento no Processo do Lingotamento Contínuo 40 DI 32 
Treinamento nos Moldes 30 DI 24 
Treinamento no Sismana 10 BA 5 
Treinamento em PLC 20 BA 10 

TOTAL 100 71 

Avaliado: Delta4 Avaliador: Delta Data: 03/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos elétricos 8 DI 6,4 
Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 8 DI 6,4 
Manutenções preventivas em drives de motores 5 BA 2,5 
Manutenções corretivas em drives de motores 5 BA 2,5 
Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 4 BA 2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 2,5 
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Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 BA 2,5 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 8 BA 4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 7 BA 3,5 
Utilização dos outros sistemas informatizados 5 BA 2,5 
Montagem de equipamentos elétricos 7 DI 5,6 
Manobras em equipamentos de baixa tensão 6 DI 4,8 
Manobras em equipamentos de média tensão 5 DI 4 
Manobras em equipamentos de alta tensão 5 DI 4 
Operação de equipamentos elétricos em teste 4 DI 3,2 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 DI 4 

TOTAL 100 64,4 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 BA 4 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 8 DI 6,4 
Aplicação de procedimentos de segurança 8 DI 6,4 
Cumprimento da política de qualidade 7 DI 5,6 
Análise e solução de problemas elétricos 6 BA 3 
Análise e solução de problemas de drives 4 BA 2 
Análise e solução de problemas de interface homem / máquina 4 BA 2 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 3 BA 1,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 4 BA 2 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 6 BA 3 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 BA 2,5 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 BA 2,5 
Conhecimento do processo dos fornecedores 4 DI 3,2 
Identificação e relato de anomalias 6 BA 3 
Manutenção da organização e limpeza 7 BA 3,5 
Proposição de melhorias técnicas 5 DI 4 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 BA 2,5 
Administração da Qualidade de Vida 5 DI 4 

TOTAL 100 61,1 
Habilidades Comporta mentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 DI 7,2 
Foco em resultados 9 BA 4,5 
Relacionamento interpessoal 8 DI 6,4 
Trabalho em equipe 8 DI 6,4 
Liderança 9 BA 4,5 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 BA 4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 DI 6,4 
Auto-controle 8 DI 6,4 
Com prometimento 9 DI 7,2 

TOTAL 100 67,4 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Treinamento nos Moldes 50 DI 40 
Treinamento no Sismana 20 BA 10 
Treinamento no PLC 30 BA 15 

TOTAL 100 65 

Avaliado: Delta5 Avaliador: Delta Data: 03/04/2003 
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Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos elétricos 8 EX 8 
Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 8 EX 8 
Manutenções preventivas em drives de motores 5 BA 2,5 
Manutenções corretivas em drives de motores 5 BA 2,5 
Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 4 DI 3,2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de ~uiQamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 2,5 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 BA 2,5 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 8 BA 4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 7 BA 3,5 
Utilização dos outros sistemas informatizados 5 BA 2,5 
Montagem de equipamentos elétricos 7 DI 5,6 
Manobras em equipamentos de baixa tensão 6 EX 6 
Manobras em equipamentos de média tensão 5 EX 5 
Manobras em equipamentos de alta tensão 5 EX 5 
Operação de equipamentos elétricos em teste 4 DI 3,2 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 DI 4 

TOTAL 100 72 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 6,4 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 8 DI 6,4 
Aplicação de procedimentos de segurança 8 DI 6,4 
Cumprimento da política de qualidade 7 DI 5,6 
Análise e solução de problemas elétricos 6 DI 4,8 
Análise e solução de problemas de drives 4 BA 2 
Análise e solução de problemas de interface homem / máquina 4 BA 2 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 3 DI 2,4 
Análise e solução de problemas operacionais da área 4 BA 2 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 6 DI 4,8 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e MetalulJlia 5 BA 2,5 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 DI 4 
Conhecimento do processo dos fornecedores 4 DI 3,2 
Identificação e relato de anomalias 6 BA 3 
Manutenção da organização e limpeza 7 DI 5,6 
Proposição de melhorias técnicas 5 BA 2,5 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 DI 4 
Administração da Qualidade de Vida 5 DI 4 

TOTAL 100 71,6 
Habilidades Comporta mentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 BA 4,5 
Foco em resultados 9 DI 7,2 
Relacionamento interpessoal 8 DI 6,4 
Trabalho em equipe 8 DI 6,4 
Liderança 9 BA 4,5 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 DI 6,4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 EX 8 
Auto-controle 8 DI 6,4 



Comprometimento 9 EX 
TOTAL 100 

Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação 
Máximos 

Treinamento nos Moldes 60 EX 
Treinamento em PLC 30 BA 
Treinamento no Sismana 10 DI 

TOTAL 100 

ANEXO J - Resultado da pesquisa do Locus de competência
Competência dos Eletricistas da ESTEL 

Avaliado: Beta1 Avaliadora: Beta Data: 03/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação 
Máximos 

Manutenções preventivas em equipamentos elétricos 8 EX 
Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 8 DI 
Manutenções preventivas em drives de motores 5 BA 
Manutenções corretivas em drives de motores 5 EO 
Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / 4 BA 
máquina 
Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / 4 BA 
máquina 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 4 BA 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 IN 
Preenchimento de relatórios de testes de eguipamentos 5 EO 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 8 BA 
Utiliza~ão do sistema de manutenção de área (SISMANA) 7 EO 
Utilização dos outros sistemas informatizados 5 EO 
Montagem de equipamentos elétricos 7 DI 
Manobras em eguipamentos de baixa tensão 6 DI 
Manobras em equipamentos de média tensão 5 DI 
Manobras em equipamentos de alta tensão 5 DI 
Operação de equipamentos elétricos em teste 4 DI 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 BA 

TOTAL 100 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação 

Máximos 
Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 DI 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 8 DI 
Aplica~ão de procedimentos de segurança 8 DI 
Cumprimento da política de qualidade 7 DI 
Análise e solução de problemas elétricos 6 BA 
Análise e solução de problemas de drives 4 IN 
Análise e solução de problemas de interface homem / máquina 4 EO 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 3 BA 
Análise e sol~ão de problemas operacionais da área 4 BA 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 6 BA 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 BA 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 BA 
Conhecimento do processo dos fornecedores 4 BA 
Identificação e relato de anomalias 6 DI 
Manutenção da organização e limpeza 7 EO 
Pro~osição de melhorias técnicas 5 BA 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 DI 
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Administração da Qualidade de Vida 5 EO 1,5 
TOTAL 100 57,4 

Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Comunicação 9 EX 9 
Foco em resultados 9 DI 7,2 
Relacionamento interpessoal 8 EX 8 
Trabalho em equipe 8 EX 8 
Liderança 9 BA 4,5 
Orientação para o cliente 8 EX 8 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 IN O 
Cultura geral 8 IN O 
Flexibilidade 8 EX 8 
Auto-controle 8 DI 6,4 
Com prometimento 9 EX 9 

TOTAL 100 74,5 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Organização 05 BA 2,5 
Conhecimento Básico de Informática (Word, Excel) 05 BA 2,5 
Identificar Necessidades para Oficina da Calcinação 75 EX 75 
Elaboração e Revisão de Padrões 15 BA 7,5 

TOTAL 100 87,5 

Avaliado: Beta2 Avaliadora: Beta Data: 03/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

ManutençõesQ'"eventivas em equipamentos elétricos 8 EX 8 
Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 8 EX 8 
Manutenções preventivas em drives de motores 5 BA 2,5 
Manutenções corretivas em drives de motores 5 BA 2,5 
Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 4 DI 3,2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 BA 2,5 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 DI 4 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 8 EO 2,4 
Utilizaç_ão do sistema de manutenção de área (SISMANA) 7 EO 2,1 
Utilização dos outros sistemas informatizados 5 BA 2,5 
Montagem de equipamentos elétricos 7 EX 7 
Manobras em eguipamentos de baixa tensão 6 BA 3 
Manobras em equipamentos de média tensão 5 BA 2,5 
Manobras em equipamentos de alta tensão 5 BA 2,5 
Operação de equipamentos elétricos em teste 4 DI 3,2 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 BA 2,5 

TOTAL 100 62,4 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 BA 4 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 8 EO 2,4 
Aplicação de procedimentos de segurança 8 BA 4 
Cumprimento da política de qualidade 7 DI 5,6 
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Análise e solução de problemas elétricos 6 DI 4,8 
Análise e solução de problemas de drives 4 BA 2 
Análise e solução de problemas de interface homem / máquina 4 BA 2 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 3 BA 1,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 4 DI 3,2 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 6 DI 4,8 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 BA 2,5 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 BA 2,5 
Conhecimento do processo dos fornecedores 4 BA 2 
Identificação e relato de anomalias 6 ED 1,8 
Manutenção da organização e limpeza 7 ED 2,1 
Proposição de melhorias técnicas 5 DI 4 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 DI 4 
Administração da Qualidade de Vida 5 ED 1,5 

TOTAL 100 54,7 
Habilidades Comporta mentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 
Comunicação 9 DI 7,2 
Foco em resultados 9 BA 4,5 
Relacionamento interº-essoal 8 EX 8 
Trabalho em equipe 8 EX 8 
Liderança 9 EX 9 
Orientação para o cliente 8 DI 6,4 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 DI 6,4 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 DI 6,4 
Auto-controle 8 EX 8 
ComQfometimento 9 EX 9 

TOTAL 100 83,3 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Maior Flexibilidade 20 DI 16 
Elaboração e Revisão de Padrões 50 BA 25 
Liderança da Equipe 15 EX 15 
Assuntos Administrativos 15 BA 7,5 

TOTAL 100 63,5 

Avaliado: Beta3 Avaliadora: Beta Data: 03/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos elétricos 8 DI 8 
Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 8 BA 8 
Manutenções preventivas em drives de motores 5 IN 2,5 
Manutenções corretivas em drives de motores 5 IN 2,5 
Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / 4 ED 2 
máquina 
Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / 4 ED 2 
máquina 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 4 IN 3,2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 IN 2,5 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 IN 4 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 8 BA 2,4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 7 IN 2,1 
Utilização dos outros sistemas informatizados 5 IN 2,5 
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Montagem de equipamentos elétricos 7 DI 7 
Manobras em equipamentos de baixa tensão 6 BA 3 
Manobras em equipamentos de média tensão 5 BA 2,5 
Manobras em equipamentos de alta tensão 5 BA 2,5 
Operação de equipamentos elétricos em teste 4 BA 3,2 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 BA 2,5 

TOTAL 100 62,4 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 
Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 BA 4 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 8 BA 4 
Aplicação de procedimentos de segurança 8 DI 6,4 
Cumprimento da política de qualidade 7 ED 2,1 
Análise e solução de problemas elétricos 6 BA 3 
Análise e solução de problemas de drives 4 IN O 
Análise e solução de problemas de interface homem / máquina 4 ED 1,2 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 3 BA 1,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 4 ED 1,2 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 6 BA 3 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 BA 2,5 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 BA 2,5 
Conhecimento do processo dos fornecedores 4 IN O 
Identificação e relato de anomalias 6 BA 3 
Manutenção da organização e limpeza 7 EX 7 
Proposição de melhorias técnicas 5 BA 2,5 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 DI 4 
Administração da Qualidade de Vida 5 DI 4 

TOTAL 100 51,9 
Habilidades Comporta mentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 BA 4,5 
Foco em resultados 9 BA 4,5 
Relacionamento interpessoal 8 DI 6,4 
Trabalho em equipe 8 EX 8 
Liderança 9 DI 7,2 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 IN O 
Cultura geral 8 IN O 
Flexibilidade 8 ED 2,4 
Auto-controle 8 ED 2,4 
Comprometimento 9 EX 9 

TOTAL 100 54,8 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Flexibilidade 15 IN O 
Conhecimento Básico de Informática(Word, Exce!l 35 IN O 
Elaboração e Revisão de Padrões 50 BA 25 

TOTAL 100 25 

Avaliado: Beta4 Avaliadora: Beta Data: 03/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equ~amentos elétricos 8 DI 6,4 
Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 8 DI 6,4 
Manutenções preventivas em drives de motores 5 ED 1,5 
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Manutenções corretivas em drives de motores 5 ED 1,5 
Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 4 DI 3,2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboração de relatórios técnicos 5 DI 4 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 DI 4 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 8 DI 6,4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANAl 7 EX 7 
Utilização dos outros sistemas informatizados 5 BA 2,5 
Montagem de equipamentos elétricos 7 DI 5,6 
Manobras em equipamentos de baixa tensão 6 BA 3 
Manobras em equipamentos de média tensão 5 BA 2,5 
Manobras em equipamentos de alta tensão 5 BA 2,5 
Operação de equipamentos elétricos em teste 4 BA 2 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 BA 2,5 

TOTAL 100 65 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Aplicação de Padrões Empresariais, Técnicos e O~eracionais 8 BA 4 
Aplicação de procedimentos de proteção ao meio-ambiente 8 BA 4 
Aplicação de procedimentos de segurança 8 ED 2,4 
Cumprimento da política de qualidade 7 BA 3,5 
Análise e solução de problemas elétricos 6 ED 1,8 
Análise e solução de problemas de drives 4 ED 1,2 
Análise e solução de problemas de interface homem / má_guina 4 ED 1,2 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 3 BA 1,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 4 DI 3,2 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 6 DI 4,8 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 ED 1,5 
Conhecimento do N~ócio da Companhia 5 BA 2,5 
Conhecimento do processo dos fornecedores 4 IN O 
Identificação e relato de anomalias 6 ED 1,8 
Manutenção da organizaç_ão e limpeza 7 ED 2,1 
Proposição de melhorias técnicas 5 BA 2,5 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 DI 4 
Administração da Qualidade de Vida 5 BA 2,5 

TOTAL 100 44,5 
Habilidades Comporta mentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 DI 7,2 
Foco em resultados 9 BA 4,5 
Relacionamento interpessoal 8 DI 6,4 
Trabalho em equipe 8 DI 6,4 
Liderança 9 DI 7,2 
Orientação para o cliente 8 EX 8 
Iniciativa e persistência 8 EX 8 
Auto-desenvolvimento 8 EX 8 
Cultura geral 8 BA 4 
Flexibilidade 8 DI 6,4 
Auto-controle 8 DI 6,4 
Comprometimento 9 EX 9 

TOTAL 100 81,5 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Elaboração e Revisão de Padrões 60 EX 60 
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Dominar o Conhecimento do Funcionário, Regulagem e 40 EX 40 
Manutenção dos Freios dos Moto-rolos 

TOTAL 100 100 

Avaliado: Beta5 Avaliadora: Beta Data: 03/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Manutenções preventivas em equipamentos elétricos 8 DI 6,4 
Manutenções corretivas em equipamentos elétricos 8 BA 4 
Manutenções preventivas em drives de motores 5 DI 4 
Manutenções corretivas em drives de motores 5 DI 4 
Manutenções preventivas em sistemas de interface homem / 4 EO 1,2 
máquina 
Manutenções corretivas em sistemas de interface homem / 4 BA 2 
máquina 
Levantamento de dados e atualização de documentos técnicos 4 DI 3,2 
(desenhos, diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Elaboraç_ão de relatórios técnicos 5 BA 2,5 
Preenchimento de relatórios de testes de equipamentos 5 BA 2,5 
Elaboração e revisão de padrões de manutenção 8 BA 4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 7 DI 5,6 
Utilização dos outros sistemas informatizados 5 DI 4 
Montagem de equipamentos elétricos 7 BA 3,5 
Manobras em equipamentos de baixa tensão 6 BA 3 
Manobras em eguipamentos de média tensão 5 BA 2,5 
Manobras em equipamentos de alta tensão 5 BA 2,5 
Operação de equipamentos elétricos em teste 4 BA 2 
Conhecimento de primeiros socorros e combate a incêndio 5 BA 2,5 

TOTAL 100 59,4 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

ApJicação de Padrões Empresariais, Técnicos e Operacionais 8 BA 4 
Aplicação de procedimentos de Rrot~ção ao meio-ambiente 8 BA 4 
Aplicação de procedimentos de segurança 8 EO 2,4 
Cumprimento da política de qualidade 7 EO 2,1 
Análise e solu~ão de ~oblemas elétricos 6 DI 4,8 
Análise e solução de problemas de drives 4 DI 3,2 
Análise e solução de problemas de interface homem / máquina 4 DI 3,2 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 3 BA 1,5 
Análise e solução de problemas operacionais da área 4 BA 2 
Participação em grupos de análise e solução de problemas 6 BA 3 
Utilização de conceitos básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 IN O 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 BA 2,5 
Conhecimento do processo dos fornecedores 4 IN O 
Identificação e relato de anomalias 6 BA 3 
Manutenção da organização e limpeza 7 IN O 
Proposição de melhorias técnicas 5 EO 1,5 
Proposição de melhorias no seu processo de trabalho 5 ED 1,5 
Administração da Qualidade de Vida 5 ED 1,5 

TOTAL 100 40,2 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 EO 2,7 
Foco em resultados 9 ED 2,7 
Relacionamento inte~essoal 8 IN O 
Trabalho em equipe 8 IN O 



Liderança 9 BA 
Orientação para o cliente 8 BA 
Iniciativa e persistência 8 DI 
Auto-desenvolvimento 8 DI 
Cultura geral 8 BA 
Flexibilidade 8 IN 
Auto-controle 8 DI 
Comprometimento 9 DI 

TOTAL 100 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação 

Máximos 
Limpeza e Organização 05 IN 
Concentração e Participação em RDS 15 ED 
Controlar sua Afobação 40 ED 
Elaboração e Revisão de Padrões 10 BA 
Zelo com ferramentas e Equipamentos 30 BA 

TOTAL 100 

ANEXO K • Resultado da pesquisa do Locus de competência -
Competência dos Supervisores da CST e da ESTEL 

Avaliado: Gama (CST) Avaliador: Pi Data: 02/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação 
Máximos 

Supervisão dos serviços de manutenção preventiva 5 BA 
Supervisão dos serviços de manutenção corretiva 5 EX 
Supervisão da atualização dos documentos técnicos (desenhos, 4 BA 
diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Supervisão e elaboração de relatórios 4 BA 
Supervisão de relatórios de testes de equipamentos 4 DI 
Supervisão da elaboração e da revisão de padrões técnicos e de 4 BA 
manutenção 
Planejamento das atividades administrativas e técnicas 5 DI 
Controle do cumprimento do plano de manutenção da área 5 BA 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 4 EX 
Utilização dos outros sistemas informatizados 4 EX 
Supervisão de montagem de equipamentos 4 EX 
Supervisão de Manobras elétricas ou de instrumentação 4 EX 
Supervisão de operação de e~u&amentos em teste 4 DI 
Distribuição das atividades diárias de manutenção 4 DI 
Negociação das atividades programadas junto às equipes de 4 BA 
inspeção e de programação 
Supervisão da utilização dos equiQamentos de segurança 4 EX 
Supervisão e cumprimento dos Padrões Empresariais, Técnicos e 4 EX 
Operacionais 
Supervisão e cumprimento da política de segurança 4 EX 
Supervisão e cumprimento da política de qualidade 4 EX 
Supervisão e cumprimento da política de meio-ambiente 4 EX 
Supervisão da comunicação das anomalias 4 DI 
Supervisão da organização e limpeza 4 ED 
Garantia do fluxo de informações na estrutura empresarial 4 ED 
Proposição de admissões, premiações, promoções, punições e 4 ED 
demissões dos membros da equipe 
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36,5 
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2 
3,2 
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4 
4 
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1,2 
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TOTAL 100 74,4 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 
Verificação do estado físico e psicológico dos membros da equipe 5 ED 1,5 
Gestão do desenvolvimento das competências da ~u~e 5 DI 4 
Gestão do bom clima da equipe 5 EX 5 
Gestão dos trabalhos em grupo da equipe 5 BA 2,5 
Gestão orçamentária da equiQe 5 EX 5 
Avaliação periódica dos membros da equipe 5 BA 2,5 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 EX 5 
Conhecimento do processo dos fornecedores 5 EX 5 
Desdobramento das metas empresariais ao nível da ~uipe 5 BA 2,5 
Registro e comunicação dos pontos fortes da sua equipe 5 BA 2,5 
Registro e comunicação das oportunidades de melhoria da sua 5 BA 2,5 
equipe 
Administração da Qualidade de Vida 5 ED 1,5 
Análise e solução de problemas em sua área de atuação 5 EX 5 
Análise e solução de Qroblemas básicos de mecânica 5 DI 4 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 EX 5 
Utilização de conceitos Básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 EX 5 
Promoção de melhorias contínuas na equipe 5 EX 5 
Gestão do horário de trabalho da ~uipe 5 IN O 
Gestão da produtividade da equipe 5 BA 2,5 
Atividades interdisciplinares com as outras áreas da empresa 5 EX 5 

TOTAL 100 71 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 DI 7,2 
Foco em resultados 9 ED 2,7 
Relacionamento inte~essoal 8 DI 6,4 
Trabalho em equipe 8 BA 4 
Liderança 9 EX 9 
Orientação para o cliente 8 EX 8 
Iniciativa e persistência 8 EX 8 
Auto-desenvolvimento 8 EX 8 
Cultura geral 8 EX 8 
Flexibilidade 8 DI 6,4 
Auto-controle 8 EX 8 
Comprometimento 9 EX 9 

TOTAL 100 84,7 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Implantação da inspeção na Instrumentação 20 EX 20 
Diminuir as horas extras na equipe 15 IN O 
Diminuir os problemas de NKK 15 ED 4,5 
Distribuir o conhecimento entre os membros da e-.9..u~e 10 BA 5 
Diminuir os atendimentos de turno ao Messotron 15 EX 15 
Avaliar 100% da equipe 10 EX 10 
Fazer as edições e as revisões de j~adrões 15 EX 15 

TOTAL 100 69,5 

Avaliado: Delta (CST) Avaliador: Pi Data: 02/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Supervisão dos serviços de manutenção ~eventiva 5 EX 5 
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Supervisão dos serviços de manutenção corretiva 5 EX 5 
Supervisão da atualização dos documentos técnicos (desenhos, 4 
diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 

DI 3,2 

Supervisão e elaboração de relatórios 4 BA 2 
Supervisão de relatórios de testes de equipamentos 4 BA 2 
Supervisão da elaboração e da revisão de padrões técnicos e de 4 EX 4 
manutenção 
Planejamento das atividades administrativas e técnicas 5 EX 5 
Controle do cumprimento do plano de manutenção da área 5 EX 5 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 4 EX 4 
Utilização dos outros sistemas informatizados 4 EX 4 
Supervisão de montagem de equipamentos 4 EX 4 
Supervisão de Manobras elétricas ou de instrumentação 4 EX 4 
Supervisão de operação de equipamentos em teste 4 DI 3,2 
Distribuição das atividades diárias de manutenção 4 BA 2 
Negociação das atividades programadas junto às equipes de 4 DI 3,2 
inspeção e de programação 
Supervisão da utilização dos equipamentos de s~gurança 4 EX 4 
Supervisão e cumprimento dos Padrões Empresariais, Técnicos e 4 EX 4 
Operacionais 
Supervisão e cumprimento da política de segurança 4 EX 4 
Supervisão e cumprimento da Qolítica de qualidade 4 BA 2 
Supervisão e cumprimento da política de meio-ambiente 4 BA 2 
Supervisão da comunicação das anomalias 4 BA 2 
Supervisão da organização e limj)eza 4 DI 3,2 
Garantia do fluxo de informações na estrutura em~esarial 4 BA 2 
Proposição de admissões, premiações, promoções, punições e 4 BA 2 
demissões dos membros da equipe 

TOTAL 100 80,8 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Verificação do estado físico e psicológico dos membros da equipe 5 ED 1,5 
Gestão do desenvolvimento das competências da equipe 5 EX 5 
Gestão do bom clima da equipe 5 EX 5 
Gestão dos trabalhos em grupo da equipe 5 DI 4 
Gestão orçamentária da equipe 5 EX 5 
Avaliação periódica dos membros da equ~e 5 EX 5 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 DI 4 
Conhecimento do processo dos fornecedores 5 BA 2,5 
Desdobramento das metas empresariais ao nível da e.iiu&e 5 DI 4 
Registro e comunicação dos pontos fortes da sua equipe 5 ED 1,5 
Registro e comunicação das oportunidades de melhoria da sua 5 ED 1,5 
equipe 
Administração da Qualidade de Vida 5 EX 5 
Análise e solução de problemas em sua área de atuação 5 EX 5 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 DI 4 
Análise e solução de jJroblemas operacionais da área 5 DI 4 
Utilização de conceitos Básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 BA 2,5 
Promoção de melhorias contínuas na equipe 5 EX 5 
Gestão do horário de trabalho da equipe 5 BA 2,5 
Gestão da produtividade da equipe 5 BA 2,5 
Atividades interdisciplinares com as outras áreas da empresa 5 BA 2,5 

TOTAL 100 72 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 DI 7,2 
Foco em resultados 9 EX 9 
Relacionamento interpessoal 8 EX 8 
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Trabalho em equipe 8 EX 8 
Liderança 9 DI 7,2 
Orientação para o cliente 8 EX 8 
Iniciativa e persistência 8 EX 8 
Auto-desenvolvimento 8 EX 8 
Cultura geral 8 DI 6,4 
Flexibilidade 8 EX 8 
Auto-controle 8 EX 8 
Comprometimento 9 EX 9 

TOTAL 100 94,8 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 
Treinar os membros da equipe no molde 15 EX 15 
Substituir o supervisor de inspeção a contento 20 DI 16 
Certificar todo o seu pessoal 20 EX 20 
Diminuir as horas extras na equiQe 20 IN O 
Fazer croquis das oficinas 10 ED 3 
Aprimorar aprática administrativa 15 BA 7,5 

TOTAL 100 61,5 

Avaliado: Alfa (ESTEL) Avaliador: Kapa Data: 04/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Supervisão dos serviços de manutenção preventiva 5 BA 2,5 
Supervisão dos serviços de manutenção corretiva 5 BA 2,5 
Supervisão da atualização dos documentos técnicos (desenhos, 4 DI 3,2 
diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Supervisão e elaboração de relatórios 4 BA 2 
Supervisão de relatórios de testes de equipamentos 4 BA 2 
Supervisão da elaboração e da revisão de padrões técnicos e de 4 DI 3,2 
manutenção 
Planejamento das atividades administrativas e técnicas 5 ED 1,5 
Controle do cumprimento do plano de manutenção da área 5 BA 2,5 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 4 BA 2 
Utilização dos outros sistemas informatizados 4 BA 2 
Supervisão de montagem de equipamentos 4 BA 2 
Supervisão de Manobras elétricas ou de instrumentação 4 BA 2 
Supervisão de operayão de ~uiQamentos em teste 4 BA 2 
Distribuição das atividades diárias de manutenção 4 BA 2 
Negociação das atividades programadas junto às equipes de 4 ED 1,2 
inspeção e de programação 
Supervisão da utilizaç_ão dos equipamentos de segurança 4 DI 3,2 
Supervisão e cumprimento dos Padrões Empresariais, Técnicos e 4 BA 2 
Operacionais 
Supervisão e cumprimento da política de segurança 4 DI 3,2 
Supervisão e cumprimento dapolítica de qualidade 4 BA 2 
Supervisão e cumprimento da política de meio-ambiente 4 BA 2 
Supervisão da comunicação das anomalias 4 BA 2 
Supervisão da organização e limpeza 4 BA 2 
Garantia do fluxo de informações na estrutura empresarial 4 ED 1,2 
Proposição de admissões, premiações, promoções, punições e 4 ED 1,2 
demissões dos membros da equipe 

TOTAL 100 51,4 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Verificação do estado físico e psicológico dos membros da equiQe 5 ED 1,5 
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Gestão do desenvolvimento das competências da equipe 5 BA 2,5 
Gestão do bom clima da equipe 5 BA 2,5 
Gestão dos trabalhos em grupo da equipe 5 BA 2,5 
Gestão orçamentária da equipe 5 ED 1,5 
Avaliação periódica dos membros da equipe 5 BA 2,5 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 BA 2,5 
Conhecimento do processo dos fornecedores 5 BA 2,5 
Desdobramento das metas empresariais ao nível da equipe 5 ED 1,5 
Registro e comunicação dos pontos fortes da sua equipe 5 BA 2,5 
Registro e comunicação das oportunidades de melhoria da sua 5 BA 2,5 
equipe 
Administração da Qualidade de Vida 5 DI 4 
Análise e solução de problemas em sua área de atuação 5 BA 2,5 
Análise e solução de problemas básicos de mecânica 5 IN O 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 ED 1,5 
Utilização de conceitos Básicos de Siderurgia e Metalurgia 5 ED 1,5 
Promoção de melhorias contínuas na equipe 5 IN O 
Gestão do horário de trabalho da equipe 5 ED 1,5 
Gestão da produtividade da equipe 5 ED 1,5 
Atividades interdisciplinares com as outras áreas da empresa 5 ED 1,5 

TOTAL 100 38,5 
Habilidades Comporta mentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 ED 2,7 
Foco em resultados 9 BA 4,5 
Relacionamento interpessoal 8 BA 4 
Trabalho em equipe 8 BA 4 
Liderança 9 ED 2,7 
Orientação para o cliente 8 BA 4 
Iniciativa e persistência 8 ED 2,4 
Auto-desenvolvimento 8 EX 8 
Cultura geral 8 DI 6,4 
Flexibilidade 8 BA 4 
Auto-controle 8 EX 8 
Comprometimento 9 BA 4,5 

TOTAL 100 55,2 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Estimular particiQação voluntária no CEQUAL 25 ED 7,5 
Divulgação de metas e resultados 25 BA 12,5 
Alinhamento com a estrutura ESTEL 25 ED 7,5 
Desenvolvimento de relacionamentos 25 BA 12,5 

TOTAL 100 40 

Avaliada: Beta (ESTEL) Avaliador: Kapa Data: 04/04/2003 

Habilidades Técnicas Pontos Avaliação Pontos 
Máximos Obtidos 

Supervisão dos serviços de manutenção preventiva 5 BA 2,5 
Supervisão dos serviços de manutenção corretiva 5 BA 2,5 
Supervisão da atualização dos documentos técnicos (desenhos, 4 ED 1,2 
diagramas, relatórios, histórico de equipamentos) 
Supervisão e elaboray_ão de relatórios 4 ED 1,2 
Supervisão de relatórios de testes de equipamentos 4 ED 1,2 
Supervisão da elaboração e da revisão de padrões técnicos e de 4 DI 3,2 
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manutenção 
Planejamento das atividades administrativas e técnicas 5 DI 4 
Controle do cumprimento do plano de manutenção da área 5 DI 4 
Utilização do sistema de manutenção de área (SISMANA) 4 BA 2 
Utilização dos outros sistemas informatizados 4 BA 2 
Supervisão de montagem de equipamentos 4 BA 2 
Supervisão de Manobras elétricas ou de instrumentação 4 BA 2 
Supervisão de operação de equipamentos em teste 4 BA 2 
Distribuição das atividades diárias de manutenção 4 DI 3,2 
Negociação das atividades programadas junto às equipes de 4 DI 3,2 
inspeção e de programação 
Supervisão da utilização dos equipamentos de segurança 4 EX 4 
Supervisão e cumprimento dos Padrões Empresariais, Técnicos e 4 DI 3,2 
Operacionais 
Supervisão e cumprimento da política de segurança 4 DI 3,2 
Supervisão e cumprimento da política de qualidade 4 DI 3,2 
Supervisão e cumprimento da política de meio-ambiente 4 DI 3,2 
Supervisão da comunicação das anomalias 4 BA 2 
Supervisão da organização e limpeza 4 BA 2 
Garantia do fluxo de inform~ões na estrutura emgresarial 4 ED 1,2 
Proposição de admissões, premiações, promoções, punições e 4 EX 4 
demissões dos membros da equipe 

TOTAL 100 62,2 
Habilidades Organizacionais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Verificação do estado físico e psicológico dos membros da equipe 5 EX 5 
Gestão do desenvolvimento das competências da ~uige 5 ED 1,5 
Gestão do bom clima da equipe 5 EX 5 
Gestão dos trabalhos em grupo da equipe 5 EX 5 
Gestão orçamentária da equipe 5 ED 1,5 
Avaliação periódica dos membros da equipe 5 BA 2,5 
Conhecimento do Negócio da Companhia 5 BA 2,5 
Conhecimento do processo dos fornecedores 5 DI 4 
Desdobramento das metas empresariais ao nível da equipe 5 IN O 
Registro e comunicação dos pontos fortes da sua ~quipe 5 EX 5 
Registro e comunicação das oportunidades de melhoria da sua 5 EX 5 
equipe 
Administração da Qualidade de Vida 5 EX 5 
Análise e solução de problemas em sua área de atuação 5 DI 4 
Análise e solução de ~oblemas básicos de mecânica 5 IN O 
Análise e solução de problemas operacionais da área 5 IN O 
Utilização de conceitos Básicos de Siderurgia e Metalur-gia 5 IN O 
Promoção de melhorias contínuas na equipe 5 EX 5 
Gestão do horário de trabalho da equipe 5 BA 2,5 
Gestão da produtividade da equipe 5 BA 2,5 
Atividades interdisciQIinares com as outras áreas da empresa 5 ED 1,5 

TOTAL 100 57,5 
Habilidades Comportamentais Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Comunicação 9 DI 7,2 
Foco em resultados 9 DI 7,2 
Relacionamento interpessoal 8 ED 2,4 
Trabalho em equipe 8 BA 4 
Liderança 9 EX 9 
Orientação para o cliente 8 DI 6,4 
Iniciativa e persistência 8 DI 6,4 
Auto-desenvolvimento 8 IN O 
Cultura geral 8 EX 8 
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Flexibilidade 8 ED 2,4 
Auto-controle 8 ED 2,4 
Comprometimento 9 IN O 

TOTAL 100 55,4 
Metas de Desempenho Contratadas Pontos Avaliação Pontos 

Máximos Obtidos 

Estimular participação voluntária no CEQUAL 25 ED 7,5 
Divulgação de metas e resultados 25 BA 12,5 
Alinhamento com a estrutura ESTEL 25 ED 7,5 
Desenvolvimento de relacionamentos 25 DI 20 

TOTAL 100 47,5 
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ANEXO L - Gráfico de efetivo da área de pesquisa durante o período de mobilização da equipe de terceiros da ESTEL 

Gráfico de Efetivo 
Seção de Manutenção de Controle de Processo de Lingotamento Contínuo-lEAL 
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ANEXO M - Algumas análises de problemas ocorridos através do Método de Causalidade de Perdas 



RELATÓRIO ANALíTICO DE CAUSALIDADE DE PERDAS 
FONTE DE SERVO DRIVE VEIO 4 

Área Lingotamento Contínuo 2 
Data 23-25/11/2000 

Comissão: 
Alexandre Delta - IUAC 

Ho Botoeira de 
emergência 

do 

I veio 4, sendo 
- -

Análise não alimentada 
I Baixa Tensão na adequada pela I pela 

Inspeção I fonte 24vcc do I Fonte de Tensão 
de comando 24V Elétrica 

ffJ 
veio 3, 

I I do circuito a causando , 
Falha na ~ ~ 

ser modificado I flutuação de • 

+ 
impossibilitando 

Fonte do a 
I Inserção de I tensão. 

energização do Servo Drive 
barra 

I contato r de -~ de I I I 
Ajuste de no veio 4 Falha na Habilitação do 

I ~ :ausa provável I Fonte de I Drive do veio 4 Largura 

* veio 4 ~ Inclusão de l) 24vcc de 
defeito na fonte- alimentação I I 24vcc durante a I 

de . montagem da I controle do, I 
mesma no 

I queda de 
painel. tensão. 

I 

I ATIVIDADE 
1 ______ -' 

FALTA DE 
CONTROLE 

CAUSA 
BÁSICA 

I CAUSA I ACIDENTEI I 

L. .!.M!DIAT ~ I qC9~R~N~I~ I 

RECOMENDAÇÕES: 
qEm caso de modificações de circuitos e software relevantes 
envolver o corpo de Especialistas da área. 
q Troca da fonte 24vcc de alimentação do veio 4 

IUAC 
IUAC 

....... - -_ .. -
Atraso no 

retorno 
da parada 

programada 
Máquina de 

Lingotamento 
Contínuo 2 

Atraso no 
retorno 

da 
Máquina de 

Lingotamento 
Contínuo 2 

Data: 25/11/2000 
Tempo: 0:42 h 
US$ 17,640.00 

PERDAS 

PRAZO 

Imediato 
21/12/2000 

310 

I 
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RELATÓRIO ANALíTICO DE CAUSALIDADE DE PERDAS 
Área: Lingotamento Contínuo 2 - 50FT CLAMP 
Data : 01/04,02/04, e 03/04 de 2001 
Hora : 19:45h, 01 :02h, 17:40h e 09,52h 
F ontro'e: IUAC 20/0j 

~ 

Lingotamento I ,. 
no veio 4 

I 

ATIVIDADE 
I 

1 ) Padrão de 
manipulação de 
Base Frame e Quick 
Change não é 
interativo Operação 
1 Manutenção. 
~) Padrão de 

conexão e 
desconexão de plug 
não contempla a 
proteção quando da 
retirada dos 
mesmos. 

FALTA DE 
CONTROLE 

I 

I 

~ 
j 

Penetração de água 
no conector e cabo 
de alimentação do 
motor do Servo 
driver. 

CAUSA 
BÁSICA 

I 

I 

I 

re 

Curto circuito no 
plug de alimentação 
do motor esquerdo 
inferior Veio 4 
(300VDC 
alimentação do 
motor, 24V para 
sinalização plug 
conectado. Mesma 
fonte que alimenta 
os transmissores de 
pressão pl soft 
clamp ). 

CAUSA 
IMEDIATA 

J 

Comissão: Denis Risso Errera - IUAC 
José Saturnino Filho - IUAC 
Jucemar C. de Freitas - IUAC 
Robson M. do Nascimento - IUAC 
Ralph A. Gomesl - IAAP 

Falha no sistema de I Parada da MLC-02 
ajuste de largura do I de 19:45 até 21 :52h 
molde do veio 4 no dia 01/04 , de 
devido falha na I 01 :02 até 02 :40h e 
CPU do PLC X, I de 17:40 até 18:40h 
queima de 3 no dia 02/04, e de 
~ransm issores de ~ 04:57 até 09:52h no 
pressão e I dia 03/04 . 
travamento da 
válvula proporcional 
PRV2-113.4 

. . . . . 
ACIDENTEI 

OCORRÊNCIA PERDAS 
- I 

RECOMENDAÇOES/PLANO DE AÇAO 
It. Descrição Resp. DATA 

1 Atualizar em conjunto com a operação I manutenção os PO's-acia-74-5133 e 75-5131 IAAP/IUAC MAI/2001 

2 Separar a alimentação dos transmissores e PLUG's dos motores IUAC MAI/2001 

3 Providenciar proteção adequada para PLUG's elétricos e conexões mecânicas durante manipulação AAP/IUALI IUAC MAI/2001 
de base frame e Quick change 

4 Proibida a conexão de PLUG's úmidos no sistema de ajuste de largura do molde IAAP IMEDIATO 
--_ .. -

, 



RELATÓRIO DE CAUSALIDADE DE PERDAS 

Área: Lingotamento Contínuo 2 GUINCHO BARRA FALSA 
VEIO 4 Data: 06/10/2001 

Comissão: 
Robison Miranda -lEAL 

Hora: 01 :08h Jucemar Carvalho de Freitas -lEAL 
Controle: IEAL-48/2001 
Resp.: Jucemar Carvalho 

Análise e 
observação 

das 
tarefas críticas 

Não foram 
I analisadas 
I todas 

Partida de ~ as formas de 
maquina funcionamento 

no 
projeto do 
guincho 

Engenharia 
Inadeguada 

Falha no 
projeto, 

pois o mesmo 
permite o 

bloqueio do 
guincho da 

barra 

I ~ 
falsa pela 
trava de 

emergência, 
quando este 

para com 
a trava muito 

próxima de um 
dente 

da catraca 

,I 

I 

I I 

I I I 
I A trava de I I 
I emergência I Não funcionamento I 
I atuou indevida- I do guincho barra I • mente e ~ 

falsa do veio 04 .. 
I 

ocasionou 
I 

o bloqueio do 
I 

I içamento I I 

I b.falsa I I 

I I I 

I • 1 1 

II 
~ 

ATIVIDADE 
1 ______ ...1 

FALTA DE 1 CAUSA 1 CAUSA 
_ C9t-!TI30_L~ _I _ BÁSIC~ _1_ ..!..MEDIAT~ 

1 ACIDENTEI 1 

1 qC9~R§N_CI!\ 1 

RECOMENDAÇOES/PLANO DE AÇÃO 
It. Descrição 
1 Ajustado a posição de fim curso no sentido sobe do guincho barra falsa numa posição em que a trava de 

emergência fique distante dos dentes da catraca 

2 Modificar programa de funcionamento da trava de emergência para que a mesma entre em operação antes de 
acionar o motor 

3 Adicionar botão de by-pass no circuito elétrico para que em condições de perda de referencia do resolver ou 
bloqueio do acionamento do _guincho pela trava de emergência, seja possível liberar o movimento do içamento 

EAA 
lEAL 

- Atraso no retorno 
da maquina após 

troca de 
espessura. 

40 Min 

PERDAS 

Resp. DATA 
lEAL IMEDIATO 

lEAL 30/10/01 

lEAL 30/10/01 
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It. 
1 
2 

3 
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RELATÓRIO ANALíTICO DE CAUSALIDADE DE PERDAS 

Molde n06 
Comissão: Alexandre Toniati 

José Aguilar Neto 
Robison Miranda 

Área : Lingotamento Contínuo 1 
Data : 11/07/2002 
Hora : 16:15 h 
Resp.: Alexandre Toniati 
Controle: lEAL 

Já estão sendo 
substituídos os 

Abrindo para cabos originais , 
inserir barra conforme plano 
falsa veio 1 . -~ de troca em 

anexo. 

ATIVIDADE FALTA DE 
CONTROLE 

~~ 

~~ 

Oxidação 
interna dos fios 

do cabo de 
al imentação do 
taco gerador. 

~ 

Fio de 
alimentação 

mais curto em 
relação aos 

outros, 
causando .., 

excesso de 
tensão 

mecânica sobre 
o mesmo. 

Obs: Cabo 
original, 

montado pelo 
Fabricante 

CAUSA 
BÁSICA 

-lEAL 
-lEAL 
-lEAL 

José Omeres T essa rolo lEAL 

Disparo de 
velocidade do Desarme do 
servo-motor sistema de 

- Atraso no superior ajuste de 
retorno da esquerdo, - ~ largura pela 

~ Máquina de devido ao falha -
rompimento do "Diferença Lingotamento 

Contínuo 1 fio de entre fusos 
Tempo: alimentação do maior que 

92 minutos. taco-gerador. 20mm". 

CAUSA ACIDENTEI 
PERDAS IMEDIATA OCORRÊNCIA 

RECOMENDAÇOES/PLANO DE AÇAO 
Descrição Resp. Data Situação 

Substituir molde para a continuidade do processo de produção lEAL 11/07/2002 Concluído 
Reduzir tempo de troca dos cabos elétricos originais do sistema de variação de largura dos moldes lEAL 30/10/2002 Andamento 

Inserir resina isolante nos plugues dos cabos elétricos lEAL 30/10/2002 Andamento 
- - - - -- -- --- - "----



RELATÓRIO ANALíTICO DE CAUSALIDADE DE PERDAS 
Local: UNGOTAMENTO CONlÍNUO MÁQUINA DE CORTE VEIO 1 
Data: 0510112003 

Comissão: 

Controle: :IEAL 
Responsável: ALEXANDRE TONIAll 

r o sv. do turn:=11 

11 

da operação 11 

monitorou junto 

II 

a i nspeção de 

II placas . da hora 
do problema 

II (01 :30h) até as II 
06 :00h onde lhe 

II 
foi informado 

II que não havia 

11 

marcas na 

II placa , todavia 
às 06 :30h foi 

II 
passado ao 

II turno seguinte 
que estava 

I; 11 
marcando 

varias placas ::=Jt 
b== I 

I I 
I ~ 
I I 
I MLC 1 em I 
I li ng ota mento. 
I 

I 

I 

I 

I 

1 ATIVIDADE 
1 ______ 1_ 

Desconheci mento 
dos eletricistas 

que ao inverter a 
alimentação do 

encoder, o mesmo 
queima 

Atraso na 
informação sobre 
a qualidade das 

placas pelo 
condicionamento 

e inspeção de 
placas. 

Ainda não havia 
estatística para 

controlar vida útil 
* 10 encoder a 

queimar 
espontaneamente 

Não existe 
encoder stand-by 
para o sistema da 

translação da 
máquina de corte 

FALTA DE 
CONTROLE 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Inversão 
indevida dos 

bornes de 
alimentação do 

encoder no 
painel 

Atraso na 
análise da 

gravidade do 
problema pela 
manutenção e 

operação. 

Falha no 
encoder de 

translação da 
máquina de 

corte do veio 1 . 

Devido a perda 
de tracking, a 
mesa de fuga 

perdeu 
referência de 

posição, 
causando corte 
de placas sobre 

os rolos 

CAUSA 
BÁSICA 

Curto circuito 

~ no cartão 
gerador de 

pulsos r-

Falha no 
I- sistema de 

tracking da 
translação da 

I-
máquina de 
corte veio 1 I-j I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
Operação da 

~ I máquina de 1" I 
corte e mesa de 

I I fuga em manual • I 
I 

I 
II 

ALAN PANDOLFI 
ALEXANDRE TONIAll 
ALEXANDRE APARECIDA 

IEAA 
lEAL 

IAAP 

Queima do 
encoder 

sobressalente 
da rnáq ui na de 

corte 

I 

I 
Carepa I 

acumulada 
I 

sobre os rolos 5 
e 6 da mesa de 

I 
~ 

rolos do veio 1. 
I 
I 
I 
I 
• 

AA 

AA 
AA 

Parada da MLC 
1 das 11 :OOh 

às 14:27h 
(parada a 
pedido da 

Metalurgia) 
para checagem 
de ma rcas na 

face B das 
placas do 

veio 1. 
Tempo: 3:27 h 

1 CAUSA 
'- IMEDIATA 1 ACIDENTE ______ 1 _____ - 1_ 

PERDAS 
- - - - - _I 
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RELATÓRIO ANALíTICO DE CAUSALIDADE DE PERDAS 

Local: LlNGOTAMENTO CONTíNUO 
Data: 05/01/2003 

MÁQUINA DE CORTE VEIO 1 

Controle: : lEAL 
Responsável: ALEXANDRE TONIATI 

RECOMENDAÇÕES / PLANO DE AÇÃO 

It Descrição 

1 Substituição do encoder 

2 Instalação de redundância para encoder de translação da máquina de corte 

3 Troca preventiva do encoder da máquina de corte do veio 2 

4 Em ocorrências diferentes no processo, que poderiam levar a danos ao rolos 
da máquina, solicitar ao condicionamento-inspeção , a inspeção antecipada das 
placas 

5 Treinamento para todos os eletricistas do turno sobre encoders 

Comissão: 
ALAN PANDOLFI IEAA 
ALEXANDRE TONIAll lEAL 
ALEXANDRE APARECIDA IAAP 
EDSON BIANCARDI IAM' 
EUZEU ROCHA DE MOURA lEAL 
JOCEMAR MENDES IEAA 
JOSÉ CARLOS FERNANDES IEAA 
JOSÉ SOTERO lEAL 
MAURO SARMENTO IEAA 
SERGIO HERM ESM EYER IEAA 

Resp . Data 

MaurolElizeu Imediato 

Toniati 30/03/2003 

Elizeu 30/03/2003 

IMP 28/02/2003 

IEAA 28/02/2003 
-_.-
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