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Capítulo I

Introdução
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o presente trabalho foi inspirado na prática da nova lógica do modelo de

competências que tem permeado as organizações nos últimos anos (Dugué, 1994;

Reynaud, 2001). Os modelos de desenvolvimento por competências, gestão por

competências ou avaliação por competências entre outras expressões que vêm sendo

empregadas, têm sido amplamente citados por acadêmicos, profissionais de recursos

humanos, líderes empresariais, profissionais de diversas categorias e diversos meios

de comunicação sem responder plenamente as questões que decorrem desse

conceito. Tratam-se de fato de novos conceitos? Seriam as mesmas práticas de

outrora apresentadas com uma nova roupagem? Há essencialmente alguma

mudança transformacional nas organizações que permita apresentar o modelo de

competências como inovador? Supondo-se que haja efetivamente um novo modelo

em questão, como os profissionais estão individualmente operando esse modelo

dentro do novo contexto? Trata-se de mais um ambiente de exclusão para aqueles

que não se enquadram no modelo de competências? Trata-se ainda de um modelo

criado sob a ótica dos empregadores ou sob a ótica dos empregados? Quais as

dificuldades, limites e compromissos da nova "lógica" da gestão por competências?

Essas são as questões encontradas quando discutimos o modelo de competências e

que provavelmente não estarão respondidas até que esse modelo tenha avançado em

sua participação efetiva no cotidiano organizacional.

De que trata afinal de contas o modelo de gestão por competências? O conceito, que

em sua essência será analisado no Capítulo 111, vem sendo formalizado desde meados

da década de 80 e vem também adquirindo conteúdo científico mais consistente. Para

Zarifian (2001) que está envolvido com políticas industriais alternativas visando a

evolução das qualificações e das classificações nas empresas industriais, a definição

da nova lógica baseada em competências é multidimensional e envolve (a) a tomada

de iniciativa e de responsabilidade no trabalho pelo próprio indivíduo; (b) a inteligência

prática das situações transformando conhecimentos adquiridos em ação; e (c) a
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faculdade de mobilizar diferentes atores e instituições em torno das mesmas situações

trazendo co-responsabilidade na solução de problemas.

Ao longo deste trabalho, pretende-se discutir algumas definições do conceito de

competências, bem como experiências conhecidas e descritas no campo da gestão

por competências e confrontá-Ias com as questões e críticas que surgem quando

aqueles conceitos são aplicados.

Não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, fundamentalmente no mundo

ocidental, os impactos do discurso sobre o modelo e seus reflexos sobre o trabalho

têm sido amplamente discutidos. A experiência francesa tem se destacado dentro da

União Européia pelo registro de suas evoluções através do trabalho de Zarifian (2001)

Por que, afinal de contas, observa-se o modelo de competências emergir? Há três

grandes mudanças que podem ser registradas no cenário da competitividade

empresarial e que estão relacionadas a esse modelo. Primeiramente, a ocorrência de

incidentes não previsíveis. A previsibilidade do cotidiano de trabalho de outrora é

substituída pelas situações que ocorrem de forma imprevista, não-programada e que

vêm perturbar o cotidiano. Torna-se, portanto, cada vez mais inviável a auto-

regulação dos sistemas de produção e, por conseguinte, as competências

profissionais não podem estar contidas nas predefinições da tarefa. Faz-se

necessário que as pessoas estejam sempre mobilizando novos recursos para resolver

novas situações.

Em segundo lugar, há a necessidade da comunicação e a necessidade das pessoas

compreenderem o outro e a si mesmas para partilharem objetivos e normas

organizacionais devido às transformações dos ambientes corporativos. Nas
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organizações que deixam de ser funcionais e passam a ser orientadas por processos,

a execução com sucesso das atividades dos profissionais está totalmente

interdependente da comunicação com os outros. A natureza horizontal dos processos

de trabalho transcende o poder de decisão e a autonomia local dos gestores sobre

suas áreas.

Por fim, outra grande mudança nas organizações é a redefinição do conceito de

serviços e a conseqüente alteração dos objetivos de sua existência. As áreas de uma

organização passam a perceber seus clientes internos e externos como idéia central e

presente em todas as atividades. O produto principal passa a ser a satisfação de um

desejo, a resolução de um problema ou mesmo a antecipação de um anseio por parte

dos clientes.

Conseqüentemente, o trabalho não se configura mais como a descrição de um

conjunto de tarefas detalhadas e associadas a um cargo, mas torna-se o

prolongamento direto dos talentos que o indivíduo mobiliza diante de uma situação

profissional a resolver. O cotidiano passa a ser o imprevisto, o mutável e a complexa

dinâmica do trabalho. Para isto, torna-se necessária também a apresentação de uma

nova prática de gestão.

Hoje são comuns as referências, no ambiente de trabalho, sobre os "conhecimentos

requeridos" pelo emprego ou "conhecimentos adquiridos" pelo indivíduo.

Adicionalmente, o foco patronal do conhecimento requerido trouxe ainda o

rebaixamento maciço da classificação na fase de admissão dos profissionais.

As práticas de gestão utilizadas pela maioria das empresas brasileiras (e

possivelmente no mundo também) ainda se baseiam na estrutura de cargos estática e
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exibida em forma de organograma cuja referência é o modelo tay/orísta introduzido no

Brasil na década de 30.

Com novas regras para a sobrevivência organizacional, novos modelos de gestão

fizeram-se necessários. Ao longo da década de 80, a preocupação com qualidade e

produtividade diante de um mundo que já percebia os efeitos da globalização, levou as

organizações a buscarem outros diferenciais de competitividade e novas formas de

gestão e organização que pudessem ir além da eficiência de produção. A inspiração

veio dos grupos semi-autônomos europeus e das práticas bem sucedidas da indústria

automobilística japonesa. Tornou-se evidente que a combinação de conhecimentos

técnicos com habilidades sociais possibilitava o desenvolvimento de competências-

chave para ajustar o desempenho dos trabalhadores às novas condições do trabalho.

Com essas experiências pioneiras, ainda que se pudesse questionar a aplicabilidade

da transferência das idéias estrangeiras (como as japonesas, por exemplo), houve o

forte apelo da busca de ganhos de qualidade e produtividade. Em ambas as

experiências (européia e japonesa) o responsável pelo trabalho não era mais o

individuo e sim o grupo. O objetivo do grupo era ainda facilitado pela quase

inexistência do "posto de trabalho". Especificamente para o modelo japonês, o

sistema sustentava a qualificação profissional realizada internamente na empresa (a

empresa também era escola), pregava a política de incentivos voltada ao grupo e

apropriava-se de verbos como "mobilizar", "participar" e "comprometer".

Adicionalmente, também no modelo japonês, o uso e o desenvolvimento de

conhecimentos são fortemente objetivados e associados à estratégia competitiva da

empresa através da organização das atividades dos pequenos grupos. Um ponto

comum dos modelos europeu e japonês era que a aprendizagem e o conhecimento
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justificavam-se pelo potencial do crescimento das pessoas e pela colocação deste

potencial à disposição das organizações.

Outro conceito comum da década de 80 era a Gestão Estratégica de RH que

preconizava que as políticas de RH deveriam ser parte integrante da estratégia

organizacional. As empresas necessitavam distribuir a visão estratégica da

organização para além da cúpula executiva. Assim, a empresa que decidisse ter

como uma de suas competências essenciais a diferenciação dos serviços oferecidos

aos clientes precisaria priorizar o desenvolvimento das competências associadas à

interação com clientes ou, ainda, priorizar a formação de competências essenciais na

área de marketing para a criação destes novos produtos.

Há ainda outra mudança no ambiente competitivo das organizações que se evidencia

hoje: a conceituação de serviços. A distinção entre bens e serviços apresenta-se cada

vez mais tênue quando se reconhece a convergência entre o setor industrial e o setor

terciário em torno da noção de serviço. Entre diversos exemplos, o McDonald's não

vende sanduíches, mas a experiência de lanches rápidos com atendimento

padronizado1
• Mas o que é enfim ser competente? Saber? Saber fazer? Saber ser?

O conceito de competências tem vasta amplitude e, desta forma, é igualmente

importante falar dos impactos e das mudanças provocadas pelo chamado novo

modelo de gestão por competências. Os impactos que têm sido discutidos

demonstram a necessidade dos trabalhadores adotarem uma postura reflexiva em

relação a sua atividade, discutirem a questão da estabilidade e da segurança e seu

correspondente reconhecimento salarial. A discussão das competências também tem

I Ainda que com qualidade de atendimento questionável! (Nota do Autor)
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permeado as instituições educacionais e sindicatos no que diz respeito aos temas de

emprego, carreira, desenvolvimento de competências e empregabilidade.

Qualquer que seja seu conceito, não parece haver mais dúvidas quanto à virtude

principal do modelo de competências onde o trabalhador passa a ser o sujeito do

processo de trabalho, centrando-se a atenção mais sobre o individuo e suas

qualidades do que sobre seu posto de trabalho.

o que se percebe já estar sendo aplicado hoje? Eventualmente, já se aplicam alguns

conceitos associados à noção de competência quando as organizações realizam

entrevistas de admissão ou, dependendo da organização, quando se utilizam de

mecanismos tímidos de avaliação e feedback, mas sem questionar os mecanismos

gerais da gestão de recursos humanos, ou seja, sem mudanças transformadoras. O

que parece inquestionável, entretanto, é que a lógica de competências impor-se-á com

ou sem negociação devido às pressões econômicas da competição e da sobrevivência

das organizações. O problema menor será saber se as organizações ou os

colaboradores são contra ou a favor, mas qual conteúdo e orientação dar ao modelo

de competências para ajustá-los (organizações e colaboradores) a essa demanda de

contínua recapacitação e integração em equipes de trabalho.

Este trabalho também está fundamentado na experiência prática do autor como gestor

de Tecnologia de Informação em uma organização privada onde o modelo de gestão

por competências está ora em implementação.

o objetivo final deste trabalho é mostrar o valor existente e intrínseco ao modelo de

gestão por competências.
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No Capítulo 11será apresentada a evolução do modelo de competências a partir dos

modelos de remuneração dos camponeses e artesãos do século XVIII. Essa

descrição histórica apresentará as primeiras ferramentas da Gestão de Recursos

Humanos à disposição nas organizações ao longo das décadas de 80 e 90 e as

dificuldades para implementação de um verdadeiro modelo de competências. Ao final

do capítulo será apresentado um caso prático que contemplou alguns dos elementos

apregoados pelo modelo.

No Capítulo 111serão apresentados os conceitos e paradigmas sobre o termo

competências e as diversas conotações que podem ser atribuídas ao mesmo. O

capítulo compara os diferentes paradigmas e procura sintetizar ao final as dificuldades

da aplicação do termo devido a sua amplitude de significados.

No Capítulo IV será apresentada a opinião do autor sobre o modelo de competências

e sobre as críticas analisadas ao longo do texto. Ao final, o autor comenta sobre os

desafios que se configuram para os gestores que estão ou estarão envolvidos nessa

caminhada.
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Capítulo 11

Evolução do Modelo de Competências
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o presente capítulo está subdividido em quatro subitens. O primeiro apresenta a

descrição histórica do modelo de competências desde os primórdios do modelo de

remuneração dos camponeses e artesãos no século XVIII. O segundo apresenta a

primeira geração de ferramentas de RH disponíveis aos gestores e que procuravam

difundir procedimentos de controle sobre os resultados dos trabalhadores. Foram

essas ferramentas que difundiram inicialmente o uso do termo competências. O

terceiro apresenta as três grandes mudanças enfrentadas pelas organizações de hoje

diante de novas regras de globalização e competitividade e que impulsionaram os

modelos de gestão na busca do caminho apresentado pelo modelo de competências.

O subitem final descreve a tentativa de implementação do primeiro modelo de

. competências resultante de um acordo coletivo na França conforme descrito por

Zarifian (2001)

2.1 Os primórdios

No início do século XVIII, os modelos salariais contemplavam as formas de atividade

então dominantes que eram a atividade camponesa e a atividade das corporações

artesanais. Essas sofreram enorme transformação social ao longo daquele século.

Migrou-se de uma civilização agrícola rural para uma civilização industrial urbana. Os

conceitos essenciais para estas mudanças já estavam formulados ao final do século

XVIII entre economistas clássicos e as primeiras gerações de engenheiros. Mas

somente no fim do século XIX com as soluções práticas tay/oristas é que essas

transformações foram significativas.

Essa nova concepção de trabalho ia de encontro à atividade camponesa e artesanal e

apresentava três características essenciais. Primeiramente, a separação entre

trabalho e trabalhador onde o trabalho é o conjunto de operações elementares de
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transformação da matéria que se pode descrever, racionalizar, organizar e impor nas

oficinas. O trabalhador é o conjunto das capacidades que são compradas no

mercado de trabalho e mobilizadas para realizar uma parte dessas operações. O que

importa no trabalhador não é sua personalidade, seus sentimentos, seus

conhecimentos pessoais, sua capacidade de iniciativa, mas o conjunto de suas

capacidades para realizar operações e sua disciplina para executá-Ias conforme lhe é

solicitado. O trabalhador é um simples "portador de capacidades" como afirmava

Marx. O ponto de encontro desses dois objetos (trabalho e trabalhador) é o "posto de

trabalho".

Em segundo lugar, a criação do "fluxo de trabalho" como critério central de produção

onde o fluxo é medido pelo incremento da velocidade de saída dos produtos em

determinado período de tempo. O incremento do fluxo para os empreendedores

significava a redução de custos e o aumento de lucros em relação a seus

concorrentes. Supunha-se que quanto mais "especializado" fosse o trabalhador,

melhor a eficácia econômica das fábricas.

A terceira característica apresentada era a imobilização dos trabalhadores e sua co-

presença no ambiente de trabalho. O trabalhador deixa de se deslocar no espaço e é

fixado em uma oficina. Passa a respeitar limites de tempo com os horários definidos

para permanecer no posto. Isto o afasta dos acontecimentos pessoais e sociais que

marcavam a época do camponês. É definida, portanto, sua co-presença com outros

trabalhadores que precisavam estar presentes no mesmo local e nos mesmos horários

(estava aí também a origem dos transportes coletivos!).

Em resumo, os primórdios das relações de trabalho do homem na era industrial era

caracterizado pela ocupação de um posto de trabalho cujo controle por parte do
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empregador era característica essencial. O ambiente de trabalho era o "teatro" onde

demandava-se a presença de todos simultaneamente para privilegiar o incremento do

fluxo de trabalho e aumentar o lucro dos empregadores.

2.2 A primeira geração de ferramentas de Gestão de Recursos Humanos (GRH):

Ao longo do século XX, novas teorias da gestão de pessoas surgiram e vários

conceitos foram introduzidos (Círculos de Qualidade, Qualidade Total, "Just-in- Time',

Re-engenharia e revisão de processos entre outros) na busca de responder às

mudanças do ambiente externo e cada vez mais competitivo. As primeiras

ferramentas à disposição das organizações que interessam-se pelo trabalhador como

"recurso", foram introduzidas ao longo das décadas de 80 e 90. A proposição era

pensar no que o recurso pode proporcionar à organização e procurar desenvolvê-lo

para estar atualizado e disponível. Recursos, entre outros como máquinas e

informação, soam como investimento. A conseqüência foi a tendência de tratar o ser

humano de maneira economicista no momento em que é valorizado.

A intenção com a utilização dessas primeiras ferramentas de RH era gerenciar as

mobilidades transversais e prever competências futuras. Apesar de abundante, o

termo competência era marcado pela "qualificação do emprego". Apesar do esforço

de apresentar esse conceito como inovador, seguem-se os princípios de ajustamento

do empregado ao emprego supostamente feito por "analistas especializados". É o

emprego que é qualificado com descrições inevitáveis do conteúdo técnico da

atividade. Sempre estarão incluídas informações sobre a utilidade do emprego, ou

seja, o que se espera dele como contribuição ao funcionamento da organização.

Desta forma, o conjunto de tarefas a serem realizadas na ocupação de um emprego

são listadas antes de se tratar das competências das pessoas suscetíveis de ocupá-lo.
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Conseqüentemente, as competências reconhecidas não são outra coisa senão uma

forma de ajustamento de capacidades dessas pessoas às tarefas que definem o

conteúdo do emprego. Permanece-se basicamente no âmbito do modelo tay/orista

que presume uma passividade total do individuo em relação a requisitos de

qualificação que foram pré-definidos e objetivados aos quais deverá adaptar-se para

parecer "competente".

As dificuldades reconhecidas inicialmente por aquelas ferramentas foram (Zarifian,

2001, p. 31) (a) a previsão do conteúdo de "empregos" futuros e as competências que

deles poderiam ser requeridas; (b) a utilização eficiente das ferramentas que estavam

a disposição; as ferramentas pareciam "complicadas" e os referenciais de avaliação e

adequação precisavam ser mantidos e modificados ao longo do tempo; e (c) a garantia

de credibilidade entre as descrições de emprego e o "trabalho real". A nova dinâmica

da mudança poderia fazer com que a perda de validade e credibilidade rapidamente

comprometesse o modelo em questão.

Havia a preocupação com as competências transversais como capacidades que o

individuo poderia transferir de um emprego para outro. Agruparam-se empregos

"próximos" e definiram-se zonas de mobilidade potencial. Na prática verificaram-se

poucas mudanças de trabalhadores fora de sua zona de proximidade cognitiva.

Outra ferramenta Incerta quanto ao seu rigor científico consistia em supor que existiam

qualidades que os indivíduos poderiam mobilizar em qualquer categoria de trabalho

(ou quase todas): as chamadas "competências sociais" como capacidade de iniciativa,

tenacidade, autocontrole, liderança, entre outras. Era, na prática, o modelo de

comportamento das chefias ou comportamentos valorizados pelo pessoal de RH. A

conseqüência era desqualificar os que não exibiam tais traços de personalidade e não
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ajudar na mobilidade profissional. Era o "saber-ser" com qualidades pessoais

definidas por "psicólogos especializados". Deste modo, podia-se definir o modelo de

normalidade (o "bom" saber-ser) e as aberrações. Os efeitos foram devastadores e

opostos à intenção inicial que era a de facilitar as mobilidades. Muitos trabalhadores

foram jogados ao desemprego.

As críticas não significam que os procedimentos não tiveram qualquer efeito positivo.

Houve certa renovação da abordagem da gestão do mercado interno de trabalho e

renovação dos procedimentos para tratar de competências, mas não fugiram do

programa tradicional de qualificação de emprego.

Outra ferramenta à disposição eram (e possivelmente estejam à disposição ainda) as

avaliações individuais realizadas através de entrevistas. Estavam elas realmente

centralizadas em competências? Para isto seria necessário descrever as

competências e poder precisar o que é uma competência individual efetivamente

possuída. Essas entrevistas analisavam realmente as competências é as carências

em competências? Ou não seriam elas o meio para controlar a efetivação de um

resultado esperado? O que aconteceu na prática, foi a transferência dos valores das

camadas superiores e que serviam para criar controles de resultados associados à

remuneração variável ao invés de desenvolver um novo modelo de competências.

Eram avaliações de "desempenho" sem a verdadeira avaliação do desenvolvimento de

competências.

Em resumo, a primeira geração de ferramentas à disposição (no nível gerencial)

apresentava para o assalariado o que parecia estar adequado para as camadas

superiores da organização e isto contribuía mais ao controle de resultados do que ao

desenvolvimento de um novo modelo de competências. As avaliações, por serem
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individuais, não guardavam relação com o caráter coletivo das situações reais de

trabalho e não conduziam à verdadeira avaliação do desenvolvimento de

competências. Os resultados da utilização dessas ferramentas não levaram à

melhoria do ambiente de trabalho nem ao desenvolvimento efetivo das competências

do trabalhador. Também não foram abordadas as mudanças efetivas nas relações

entre colaboradores e gerências e, fundamentalmente, a competência gerencial

necessária para a adoção de novos modelos de gestão.

o resultado final foi o confinamento dessas ferramentas às áreas de RH. Os pontos

positivos, entretanto, foram a divulgação da necessidade de sair da lógica do posto de

trabalho e o desenvolvimento dos conceitos da gestão da mobilidade de carreira.

Entretanto, a "aparelhagem burocrática" existente hoje nas organizações está mais

destinada a controlar resultados com interpretações estritamente individualizantes do

que a animar uma nova lógica. As ferramentas permitiram o controle do trabalho

através da mensuração, mas ainda baseavam-se no modelo da racionalização

tay/orista.

Ainda que intuitivamente, as ferramentas analisadas anteriormente e aplicadas ao

longo das décadas de 80 e 90 resultaram na reflexão positiva por parte dos

trabalhadores (e também sindicatos) acerca de um certo movimento na busca do

retorno do trabalho ao próprio trabalhador. O que estava, em essência, sendo

questionada era a lógica do posto de trabalho.

2.3 As principais mudanças

Além das ferramentas citadas anteriormente, outras condições contribuíram para

mudanças significativas em direção ao modelo de competências. O conteúdo do
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trabalho ao longo das últimas décadas, viu-se impactado por três elementos

importantes (a) Eventos Imprevisíveis, (b) Comunicação e (c) Serviços.

2.3.1 Eventos Imprevisíveis

Os sistemas de produção aumentaram em complexidade e em grau de informatização.

Os eventos podem ser definidos como fatores geradores de alterações no ambiente

externo. Faz-se importante, entretanto, a diferenciação entre os eventos previsíveis e

normais em sua ocorrência ao longo da cadeia de produção e aqueles eventos

imprevisíveis que ocorrem alterando o fluxo de produção de forma aleatória e para os

quais não há procedimentos predefinidos. Os eventos imprevisíveis são os que mais

efetivamente contribuíram na mudança das práticas de gestão em direção ao modelo

de competências. Eventos imprevisíveis podem ser exemplificados por mudanças

imprevistas nos sistemas de produção ou mesmo nas solicitações de clientes .

.Trabalhar hoje é fundamentalmente estar com a atenção voltada a estes eventos,

antecipá-los quando possível e resolvê-los.

Outra visão da ocorrência de eventos imprevisíveis é o questionamento trazido à

empresa por clientes cada vez mais exigentes e demandantes de suas necessidades.

Enfrentar um evento imprevisível é, portanto, estar atento às modificações potenciais e

antecipar as expectativas de um segmento de clientes. Não se trata de fazer com que

o evento não se repita, mas de se demonstrar que se está continuamente disponível

às solicitações de mudanças imprevisíveis na cadeia produtiva. O conceito de evento

imprevisível, portanto, desestabiliza o esquema do trabalho industrial clássico. Assim

sendo, a resolução de eventos imprevisíveis é uma competência importante e é

propriedade particular do individuo e do grupo.
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Desta forma, o trabalho retorna ao trabalhador. "O trabalho é a ação competente do

indivíduo diante de uma situação de evento" (Zarifian, 2001, p. 56). Essa competência

precisa ser mobilizada pelo próprio indivíduo que se encontra na situação real. Devido

ao aumento da complexidade dos eventos, o saber e a ação ficam distribuídos entre

um conjunto de atores. Sendo assim, faz-se necessário a existência de relações

prévias entre esses atores para que as trocas verbais e a interação de competências

sejam viabilizadas. O trabalho torna-se coletivo.

A experiência não fica mais atrelada ao tempo de trabalho e ao domínio de um posto,

mas à variedade de eventos enfrentados e da qualidade da organização que permite

analisá-los adequadamente (conhecimento corporativo}.

2.3.2 Comunicação

'Trabalhar é, em parte pelo menos, comunicar-se" (Zarifian, 2001, p. 45 ).

A qualidade das interações entre colaboradores para a resolução de um problema é

fundamental para o desempenho das organizações. Essa importância surge dentro da

organização entre diferentes áreas e também externamente à organização quando

tratamos da qualidade de serviços, prazos ou a capacidade de flexibilização de seus

produtos.

o modelo anterior era oposto e pregava a divisão do trabalho e a separação de tarefas

e responsabilidades. A comunicação eficaz, entretanto, não se dá "automaticamente"

ou simplesmente através da disponibilizarão de informações. Não se trata de

informar, mas de gerenciar interações ou ações recíprocas que modificam a ação do
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outro pelo simples fato de que os eventos não podem ser inteiramente previstos com

antecedência e exigem novas ações.

"Comunicar-se é principalmente, construir um entendimento recíproco e bases de

compromisso que serão a garantia do sucesso das ações desenvolvidas em conjunto"

(Zarifian, 2001, p. 47):

Faz-se necessário entender os problemas e as responsabilidades de outros e

entender a interdependência, a complementaridade e a solidariedade das ações.

Conseqüentemente, é preciso entender a si mesmo para conseguir avaliar os efeitos

de sua própria ação sobre os outros e é importante chegar a um acordo (negociação!)

sobre as ações a serem realizadas e assumidas em conjunto. Para tal, é igualmente

importante a distribuição eqüitativa de informação na medida em que esta condiciona

a qualidade e o significado deste trabalho.

As dinâmicas das trocas de conhecimento, de diferentes pontos de vista e as

confrontações das competências dos colaboradores são fonte de dinamismo e riqueza

para uma organização complexa. As organizações orientadas a projetos ou por

processos horizontais são claras demonstrações da importância das redes de

trabalho.

A comunicação obviamente também implica conflitos. O conflito é saudável na medida

que se atingem entendimentos comuns para a solidariedade da ação mesmo que

compromissos não signifiquem consensos. Os sistemas de informação e os efeitos

benéficos das soluções informatizados de gestão podem auxiliar nesses

entendimentos.
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Não se deve confundir esse conceito com a "política de comunicação" da direção que

leva a esquemas e procedimentos sobre a ação do individuo quando propaga

mensagens, desestimula conflitos ou influencia pessoas. Não é a comunicação-

mensagem que se conceitua aqui, mas a busca do entendimento mútuo para que as

qualidades da comunicação sejam intensamente exploradas. É natural, nesse

processo, que surjam dúvidas na interpretação da realidade quando da leitura de

normas existentes na organização ou devido aos diferentes projetos pessoais dos

colaboradores. Nas situações da crise, a comunicação faz-se ainda mais necessária

para que possa haver aproximação e o atingimento da cooperação.

o modelo de competências é também a conseqüência das demandas de comunicação

que demonstram a inadequação dos modelos de postos de trabalho.

2.3.3 Serviço

Segundo Zarifian (2001, p. 48) trabalhar é gerar um serviço: "é uma modificação no

estado ou nas condições de atividade de outro humano, ou de uma instituição, que

chamaremos de destinatários do serviço (cliente ou usuário)".

Apropriar-se do conceito de serviço também torna concreto o conceito de cliente. O

produto manufaturado passa a ter um "alvo" e seu objetivo é a resolução dos

problemas dos destinatários. Enfim, foco no cliente e do cliente simultaneamente! As

questões passam a ser a qualidade final do serviço prestado, a interação entre cliente

e empresa e as ações resultantes da contribuição dos profissionais.

o serviço é, portanto, simultaneamente o que é proporcionado a um cliente-usuário e

que modifica seu modo de vida e o que justifica a sobrevivência de uma organização.
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Daí o mercado apresentar conceitos como "entender o cliente", falar de

relacionamentos duradouros entre cliente e empresa e "encantar" ao cliente.

A lógica de serviços existente ainda em boa parte das organizações também incita ao

volume de venda, resultados de curto prazo e políticas de incentivos normalmente

atribuídas ao pessoal de venda ou de atendimento. Para o time "técnico" o

distanciamento tem significado que a empresa está fragmentada em coletivos que não

trabalham segundo os mesmos critérios. Na maioria dos casos, os serviços técnicos

são executados "às cegas" pelo time técnico como parte da cadeia de ''valor''. Nesse

conceito, essa lógica mercantil está mais próxima do modelo industrial e do fluxo

tay/orista.

Portanto, a lógica atual de resposta ao uso, entender o cliente e ouvir suas

necessidades, parece ser a única lógica que incorpora plenamente o conceito de

serviço. Nessa nova lógica, a produtividade passa a ser compreender o problema

especifico, a capacidade de escutar e a correta adequação da solução à demanda do

cliente. Novamente o foco na co-participação do cliente e da empresa.

Essa lógica pressupõe informação confiável sobre o cliente e suas necessidades.

Assim, é preciso combinar as lógicas da venda em busca de volume e rapidez com a

lógica de ouvir e dialogar mais para compreender dificuldades e anseios. É preciso

identificar qual deve ter mais prioridade e gerenciar o fluxo sem comprometer a

qualidade do serviço. Aí faz-se necessária a comunicação com o nível técnico para

explicar algo ou modificar um produto por exemplo.
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Resumidamente, os três elementos apresentados traduzem as mudanças percebidas

no ambiente organizacional acerca do trabalho e são essas mudanças que têm

impulsionado as práticas de gestão em direção ao modelo de competências.

2.4 O surgimento do modelo

Os primórdios do modelo de competências foram caracterizados pela demanda de

avaliações que redundaram em novas práticas. Esse modelo evoluiu através de

quatro componentes de acordo com Zarifian (2001, p. 23).

O primeiro componente tratava de novas práticas de recrutamento. A exigência do

diploma para garantir instrução mínima e também um certo "padrão" comportamental

do individuo. Outra prática adotada foi o recrutamento por período determinado de

tempo (''trabalho temporário"), que no Brasil apresenta legislação específica desde

Jan/1974. Entretanto, esta prática visava menos a utilização flexível de mão-de-obra,

mas mais aproximava-se de uma forma refinada de seleção após colocar o individuo

em situações reais e conhecer sua competência efetiva em relação ao que a empresa

esperava.

O segundo componente representava o novo compromisso com a progressão e a

mobilidade interna profissional. A progressão na carreira já não podia mais ser

garantida "automaticamente" por tempo de carreira. Havia um novo compromisso

contratual (explícito ou tácito) entre organização e o profissional. O colaborador

comprometia-se a se envolver efetivamente com a empresa e suas mudanças

esforçando-se para desenvolver competências e a empresa a facilitar esse

desenvolvimento de competências e a instaurar um sistema de promoção flexível
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(horizontal ou vertical). Eram os primórdios da efetiva gestão de um mercado de

trabalho interno.

o terceiro componente tratava da "responsabilização" dos assalariados. Para as

funções mais atingidas por variáveis flexíveis e mutantes de trabalho, delegar

atividades em função dos potenciais de cada individuo era uma forma de melhoria

significativa no desempenho econômico da firma. Delegar era visto como chave para

eficiência econômica.

o quarto componente pressupunha a modificação de sistemas de classificação e

remuneração. Era uma questão que se sabia importante, mas que não estava

resolvida. Ninguém sabia como realizar isso.

Pode-se resumir esse modelo emergente na integração de novas práticas de

contratação e remuneração fundamentadas no comprometimento visível e na

responsabização do trabalhador pelo resultado.

o caso prático que pode ser citado e que foi o primeiro a incorporar os quatro

componentes acima, foi um acordo coletivo no início da década de 90 na indústria

siderúrgica é citado por Zarifian (2001, p. 24) na indústria Usinor (França). Esse

acordo pregava a ruptura da lógica do posto de trabalho porque o princípio da

aposentadoria aos 50 anos seria ampliado para uma idade superior e, com isto,

aumentaria a "fila de espera" dos que estavam à espera do "posto de trabalho". Uma

nova lógica de progressão em função da aquisição de competências era necessária.

Outro motivo era que não havia mais como fornecer "reciclagem" e desenvolvimento

para dinâmicas onde não havia ainda ferramentas nem referenciais. A concorrência



29

pressionava e a competitividade dependia de novos desenvolvimentos de

competências.

o acordo criou o reconhecimento da remuneração por competências e também o

reconhecimento a um percurso mínimo de carreira para evitar ou limitar a exclusão de

certas populações (reconhecimento este resultado de negociações com sindicatos).

Era o estabelecimento de uma nova relação dialética: as competências se adaptam à

organização e a organização também se transforma com as competências que estão

disponíveis. Assim, a Usinor seria mais capaz de personalizar suas chapas de aço

que já eram produzidas atendendo a diferentes especificações dimensionadas para

clientes como Renault e Mercedes.

Mas houve no acordo um retrocesso na própria definição de competência: "saber-fazer

operacionalmente validado" (Zarifian, 2001, p. 27), ou seja, as competências

permaneciam associadas a requisitos precisos definidos pela própria empresa.

Possivelmente isto ocorreu porque a organização teria muitas dificuldades para avaliar

e controlar o desenvolvimento de competências e sofreria muitas pressões para tal.

Os benefícios foram a reclassificação para níveis superiores e conseqüentemente

aumento da remuneração para a maioria dos assalariados. Os critérios "públicos" de

avaliação de competências também foram um benefício que acabaram com

apreciações personalizadas e suspeitas e, a partir de então, havia a possibilidade de

explicitar projetos profissionais. Os efeitos positivos ocorreram principalmente para os

operários menos qualificados que foram os que mais ganharam com o acordo.

O ponto decepcionante foi que a avaliação de competências permaneceu no modelo

daquilo que é "requerido" pela função e estas competências mapeavam diretamente a
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conteúdos de categorias de empregos (a lista de competências não era muito diferente

da lista de tarefas).

o modelo fora construído sem a participação da base, basicamente por engenheiros e

soava como sendo a evolução dos esquemas da organização à luz daquilo que esses

engenheiros haviam definido. Outro ponto era que as progressões profissionais

continuavam no interior das categorias profissionais, parte pelas possibilidades

escassas de financiamento destas progressões e em parte devido às dificuldades

econômicas do momento na indústria siderúrgica.

Com essa experiência, as dificuldades para sair da administração clássica por posto

de trabalho foram (a) a visão socialmente aceita de "trabalho" não foi realmente

modificada e continuava sob a influência do modelo tay/orista. Embora houvesse a

intenção de reconhecer a competência individual de um colaborador e desprendê-Ia da

simples capacidade de ocupar um posto, não se viu surgir um novo referencial. Nunca

se é competente no abstrato. Sempre se é competente "em relação a" algum

referencial. Este novo referencial não foi criado, apenas se tratou das capacidades

para ocupar um emprego do qual se descreve o conteúdo; (b) a posição do

assalariado permanece restrita ao cumprimento de um papel pré-determinado. O

colaborador pode listar o que compõe as suas atividades, mas a totalidade do quadro

lhe escapa. O simples entendimento do processo de como as atividades são

traduzidas em competências, quais suas necessidades de formação e a remuneração

associada não foram questões totalmente compreendidas; e (c) as mudanças nas

relações sociais no ambiente de trabalho foram subestimadas. Somente pode-se

considerar o colaborador individualmente ou coletivamente competente quando há

uma certa transferência de poder em seu beneficio. É necessário que haja poder
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sobre a definição de suas atividades e poder sobre a mobilização de suas próprias

competências na realização de seu trabalho (Zarifian, 2001, p. 28).

Em resumo, a tentativa apresentada de implementação do modelo de competências

reconhecia nitidamente a limitação da lógica do posto de trabalho e procurava a

reciclagem profissional e o desenvolvimento de novas competências que eram

impostas pela competitividade que atingia a indústria siderúrgica internacional naquele

momento. Pode-se fazer uma analogia desse exemplo com outras indústrias que

igualmente começaram a sofrer as mesmas pressões econômicas e de produtividade.
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Capítulo 111

Paradigmas de Competências



33

A finalidade do presente capítulo é analisar o conceito de competência que, pela sua

amplitude, tem sido a causa de diferentes interpretações e, conseqüentemente,

problemas na aplicação do conceito pelo nível gerencial nas organizações.

A discussão do conceito de competência é tema suficiente para uma dissertação

exclusivamente dedicada à sua análise dadas as controvérsias epistemológicas,

sociológicas e psicológicas que a literatura tem apresentado. O autor que melhor

sumaria essas controvérsias é Attewell (1990) ao analisar critérios comuns a alguns

pesquisadores e categorizá-los em quatro distintos paradigmas: Positivista,

Etnometodológico, Weberiano e Marxista. Na época em que Attewell escreveu seu

artigo, a palavra competência não tinha o uso corrente que tem hoje. Utilizavam-se

muitas expressões como habilidade, talento, capacidade e qualificação, porém sempre

se referindo ao ambiente de mercado altamente competitivo que já pressionava a

estratégia das organizações. É por esse motivo que o título do referido artigo ("What

is skil/?') utiliza o termo habilidade ("skíll') e não a palavra competência. Entretanto, o

próprio autor ainda na introdução afirma: "Portanto, enquanto habilidade ('skill) é

sinônimo de competência ('competence), também evoca-se imagens de

especialização, proficiência e excelência". A análise que segue, sumaria os principais

pontos dos argumentos de Attewell.

Etmologicamente, ao analisar-se o termo habilidade percebe-se facilmente a

complexidade do conceito. A idéia central de todas as definições do termo aponta

para a idéia de capacitação ou proficiência e para a idéia de fazer bem alguma coisa.

Esta idéia abrange tanto a proficiência mental quanto a física, ou seja, habilidade

requer entendimento ou conhecimento, mas também requer destreza física. A

dimensão da habilidade mental tem sido privilegiada em relação à habilidade física

pela sociologia. Ter habilidade significa também ter habilidade crescente. Portanto,
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habilidade remete aos conceitos de conhecimento, proficiência e excelência. Em

resumo, há uma certa ambigüidade quanto ao termo referir-se a habilidade pura e

simples ou a demonstração de habilidades de forma virtuosa.

o paradigma Positivista fundamenta sua concepção assumindo a habilidade como um

atributo individual que está sujeito à medição quantitativa e acredita que esse atributo

pode ser caracterizado independentemente do observador. Os positivistas lidam com

duas questões: (a) a competência é um atributo a ser medido sobre pessoas ou sobre

. tarefas; e (b) como diferentes competências podem ser mensuradas

comparativamente sob uma mesma "escala". Os positivistas reconhecem a

dificuldade de encontrar a escala comum e, ao mesmo tempo, buscam formas de

medir as diferentes competências do ponto de vista qualitativo de acordo com métodos

rigorosos que sejam confiáveis e válidos.

A operacionalização da medição de uma habilidade para permitir uma medição precisa

restringe tanto o mundo real que o resultado ·é um enorme distanciamento entre a

habilidade medida e o complexo' mundo real. Ao mesmo tempo, procurar reunir várias

habilidades em uma única medida torna-se igualmente abstrato e fere aos princípios

da confiabilidade e propriedade do método.

Para os psicólogos, a execução de tais experiências se dá sob circunstâncias

controladas e ''testes'' são aplicados sobre tarefas restritas e suficientemente estáveis

a fim de permitirem sua repetição e a execução de novas medidas. As críticas para

essa abordagem originam-se de uma escola chamada "aprendizagem situacional"

onde afirma-se que as tarefas empregadas em estudos de laboratório são tão simples

e abstratas que guardam muito pouca relação com o mundo real e as habilidades que

supostamente deveriam representar. Uma evidência sobre isso reconhecida por todos
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são aqueles indivíduos que desempenham fracamente sob situações controladas

durante um experimento e desempenham com sucesso quando estão em seu

ambiente natural. Desta forma, as habilidades de alguém estão atreladas a uma

situação e a um contexto específico e, portanto, é questionável sua reprodução em

laboratório. As mensurações das competências não têm significado fora das situações

e das práticas onde são utilizadas. Se as competências são específicas de um

determinado domínio e são amarradas a características situacionais, então a

abstração experimental do contexto destrói traços essenciais daquilo que está prestes

a ser medido. Em algumas situações, as competências estão tão vinculadas aos seus

contextos que sua existência cessa no momento em que o trabalhador deixa aquele

ambiente e não a pode "levar" consigo.

Para os economistas, a competência é um atributo de pessoas e vinculada a noção de

"capital humano". A expressão "capital humano" abrange a base de conhecimento do

indivíduo e suas competências obtidas através de educação, treinamento e a

experiência prática do trabalho. O capital humano pode ser visto como o investimento

monetário em anos de educação e também como as competências que produzem

valor no ambiente de trabalho adquiridas em anos de experiência. Os salários podem

ser vistos como o retorno sobre investimento do capital humano ou podem ser

determinados pela utilidade marginal da competência adquirida. Mas salários como

função da competência e da proporcionalidade dos anos de educação e trabalho,

também apresentam sérias questões. Não parece ser direta a correlação entre

ambos. Há certamente outras variáveis que precisam ser consideradas: (a) pré-

requisitos educacionais mínimos que são qualificadores na participação do mercado

de trabalho; (b) o impacto de alguns monopólios ocupacionais como o das áreas

extremamente reguladas por sindicatos e órgão de classe; (c) a relação entre gênero e

as competências percebidas ou pré-concedidas (p.ex.: engenheiros homens e

enfermeiras mulheres); e (d) demandas específicas da dinâmica do mercado de
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trabalho em determinados momentos. Resumidamente, não se pode simplificar a co-

relação das diferentes variáveis existentes no contexto do ambiente de trabalho e

assumir uma relação direta entre competências e políticas de compensação.

o paradigma Positivista, em síntese, prega a categorização pura das habilidades em

função da simples observação das tarefas e categorização das mesmas de acordo

com a "independência" dos observadores.

o paradigma Etnometodológico, ao contrário do Positivista, fundamenta sua

concepção na consideração de todas as atividades humanas, mesmo as mais

mundanas, como muito complexas. As coisas comuns que todos fazem como

caminhar, atravessar a rua e falar com os outros são consideradas grandes

realizações que requerem a complexa coordenação da percepção, movimento,

decisões sobre um universo de possíveis escolhas e, conseqüentemente, a utilização

de um conjunto de competências variadas. Boa parte da pesquisa etnometodológica

tem sido dedicada a mostrar os diversos passos e a complexidade de tarefas

normalmente pensadas como simples.

Devido ao fato de as atividades mais comuns de nosso dia-a-dia serem consideradas

complexas, de acordo com os Etnometodologistas nem mesmo se pode realizá-Ias de

forma consciente já que isto implicaria em distração e ausência de total dedicação à

execução da tarefa. Um exemplo citado por Attewell (1990, p. 430) é o caixa do banco

que conta o dinheiro de forma precisa e rápida até que alguém o interrompa e ele

perca o controle da contagem no momento em que racionaliza sobre aquilo que está

fazendo. Como se é sobrecarregado no dia-a-dia com um conjunto de tarefas

"simples", elas se tornam automáticas e passam a não ser mais visíveis nem para

quem as realiza e nem para quem as observa. Essas habilidades incorporam-se nos
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hábitos, na realização inconsciente ou somaticamente nos músculos e neurônios como

em habilidades para executar trabalhos manuais ou na engenhosidade na resolução

de problemas. Portanto, as habilidades humanas vão além da razão, da

intelectualidade ou do conhecimento necessário para realizar tarefas, mas podem

estar inconscientes e incorporadas nas pessoas. Somente percebe-se a riqueza das

tarefas comuns quando essas habilidades são interrompidas, como por exemplo,

quando se tem que reaprender a falar depois de um derrame ou quando estamos em

um país estrangeiro sem dominar a língua, ou mesmo quando vemos um bebê lutando

para aprender a caminhar e tem que sintonizar cérebro e músculo.

Sob a abordagemetnometodológica, a medição de habilidades dos positivistas não faz

sentido já que quando se pergunta a alguém sobre suas habilidades, as coisas

"comuns" que essas pessoas possam realizar são banalizadas por elas próprias e,

algumas vezes, nem mesmo mencionadas já que, afinal de contas, são "simples"

atividades. Attewell (1990, p. 431) descreve a entrevista feita com um operador de

máquina que respondeu a "como exatamente você faz?". O operador descreveu seus

procedimentos em detalhes por mais de 3 horas e ele próprio surpreendeu-se com a

extensão de suas atividades.

Outra crítica da abordagem etnometodológica à mensuração positivista de habilidades

é relativa à categorização feita pelos positivistas de que atividades de análise cognitiva

são "superiores" às atividades incorporadas em hábitos ou somatizadas e que são

consideradas como "sem complexidade e atividades de rotina que não requerem o uso

do pensamento" (Attewell, 1990, p. 431). Ora, um residente de medicina necessita

seguir uma lista de verificações para chegar a um diagnóstico, um médico experiente

simplesmente reconheceria a doença, um virtuoso do violino não pensa sobre onde

estão as notas e um experiente piloto de caça simplesmente reage a ameaças.
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Resumidamente, os modelos de aprendizagem das duas abordagens apresentadas

até o momento são distintos. No modelo positivista, se inicia o processo de

aprendizagem quando se responde a eventos ou situações sem ainda possuir regras

generalizadas para serem aplicadas. Com mais experiência, as aprendizagens podem

ser generalizadas em regras e essas são transformadas em novos princípios que

constituem o conhecimento. Para os positivistas, a dificuldade está em gerar o

conhecimento abstrato com princípios generalistas que poderiam, a partir de então,

ser aplicados em qualquer contexto. Para os Etnometodologistas, a criação de regras

abstratas ocorre desde o início quando o ambiente de trabalho apresenta situações a

resolver. Quando se vai aprender a dirigir, aprende-se a trocar para a terceira marcha

a 50km/h. Depois com a experiência, essa regra é substituída pelo conhecimento

associado a um determinado contexto (p. ex.: carros mais potentes trocam a marcha

quando o motor atinge velocidades maiores) e o motorista experiente passa a "sentir"

o carro. O etnometodológico perguntaria se há alguma habilidade mais complexa do

que a rotina da própria vida.

Attewell (1990, p. 434) apresenta dois exemplos do campo da Inteligência Artificial (IA)

que sedimentam as diferenças das abordagens positivista e etnometodológica. Os

sistemas especialistas são aplicativos que modelam o conhecimento de especialistas

humanos e podem ser construídos em diferentes áreas. Imaginem-se dois sistemas

baseados em IA: (a) um sistema especialista que oferece o diagnóstico médico tendo

como dados de entrada os sintomas de um paciente e (b) outro sistema que instrui um

objeto a executar um caminho entre figuras geométricas (p. ex: "vá para a direita do

quadrado azul, para trás da esfera vermelha e volte ao ponto de partida"). O "senso

comum" diria que o sistema especialista que realiza o diagnóstico é considerado

complexo e o sistema que instrui o objeto a "caminhar" é mais "mundano". Para os

especialistas em AI, o sistema (a) não requer grande complexidade em seu código e,

com poucas linhas de código e nós de decisão, trata-se de um programa de
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otimização probabilística (quais as doenças de maior probabilidade de ocorrência dado

o conjunto de sintomas). Já para o sistema (b) faz-se necessário encontrar o caminho

para mover o objeto e também a capacidade de reconhecer as formas dos objetos

nesse cenário (qual é o quadrado e qual é a esfera?). O segundo requer

computacionalmente um programa mais complexo que o primeiro.

Este, portanto, é o paradoxo etnometodológico. Avaliar apenas o que "parece ser" é

desconsiderar o tamanho da montanha e das habilidades que estão ocultas no

trabalhador. A diferença principal para o paradoxo etnometodológico reside na forma

de aprendizagem onde regras simples são transformadas em conhecimento à medida

que se adquire experiência.

o paradigma Weberiano fundamenta sua concepção de competência na forma como

algumas profissões são socialmente consideradas de maior habilidade do que outras.

Weber descreve em seus trabalhos como determinadas categorias profissionais

podem transformar-se em verdadeiros grupos sociais que são literalmente segregados

do mercado e, conseqüentemente, tem seu poder aumentado através de um processo

que ele chama de "clausura social". Alguns exemplos são as profissões com

restrições impostas por entidades de classe (p.ex.: administradores e contadores),

profissões onde há autoridade legal para excluir mal práticos (p.ex.: médicos e

advogados) e profissões com proteção do monopólio do Estado (p.ex.: tabeliões}.

Essa abordagem cria a mística do grupo socialmente fechado que possui "alta"

habilidade e status. Requisitos de entrada desencorajadorés como longos períodos de

aprendizagem ou altos honorários profissionais impostos pelas classes ajudam a

aumentar a percepção pública de que aquela profissão requer habilidade

"excepcional". A utilização de jargões específicos da classe (p.ex.: advogados e suas
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expressões em latim) e o "segredo" do que realmente está por trás da profissão

impressionam os clientes e contribuem para o aumento do mito.

Para aumentar a sustentação da imagem pública do trabalho de "alta" qualificação, os

profissionais procuram evitar algumas atividades que poderiam ser consideradas

"indignas" ou que deveriam ser executadas por outras categorias profissionais. O

exemplo clássico é a segregação de atividades entre médicos e enfermeiras.

Historicamente, este problema também tem sido resolvido com a utilização de

aprendizes ou estaqiários" que resultou em uma certa estratificação por idade. Os

mais velhos são os mais hábeis e experientes. Em outros casos, a estratificação criou

categorias internas às profissões como, por exemplo, o clínico geral e o especialista.

Em resumo, a abordagem questiona se a habilidade vem do status elevado e

diferenciado da classe e, conseqüentemente, é puramente uma construção social ou,

de fato, a habilidade profissional é oriunda de habilidades técnicas reais que se

baseiam na complexidade das tarefas. Efetivamente, a afirmação Weberiana é de que

a determinação social de uma habilidade não é suficiente para falar da habilidade ou

não dos profissionais pertencentes a uma determinada categoria profissional.

O paradigma Marxista fundamenta sua concepção na teoria do valor do trabalho que

orienta o significado do conceito de habilidade. Segundo Marx, o valor do trabalho é

criado pelo processo de produção capitalista e que as máquinas, cada vez, tomariam o

lugar do homem. Sendo assim, para executar esses processos, Marx via uma mão-

de-obra "padronizada" e considerava irrelevante a distinção ente profissionais hábeis e

não hábeis. Mais tarde, Marx reconsiderou seu conceito e disse que o salário de um

trabalhador correspondia basicamente ao custo de sua subsistência. O trabalhador

2 Não se desqualifica aqui o efeito benéfico da experiência da aprendizagem temporária (Nota do Autor).
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mais "qualificado" seria aquele que requer "educação ou treinamento especial" e,

portanto, tem salário maior para cobrir tais custos.

A abordagem Marxista evoluiu com a contribuição de outros autores que identificaram

quatro fatores para descrever aqueles que tinham "habilidade": (a) controle sobre o

processo de trabalho; (b) necessidade de longo treinamento; (c) quando há oferta e

demanda de trabalho e (d) quando há poder de barganha envolvido. Desta forma, o

exemplo do artesão que domina suas ferramentas, define sua própria forma de

trabalho e tem o controle do mesmo é considerado "qualificado". Inversamente, um

operador de máquina para o qual lhe é dito o que fazer e é supervisionado por um

"chefe", não é "qualificado".

Em resumo, a teoria da alienação de Marx é importante na qualificação do que é

habilidade. Sob o capitalismo, o trabalhador não apenas perdia o controle sobre o

resultado do trabalho, mas também perdia o controle sobre como e quando o trabalho

era realizado. Para a abordagem Marxista há, portanto, um estreito relacionamento

entre a' perda de controle e a perda de qualificações. É, em essência, a vinculação

entre qualificação e a liberdade do controle das fábricas que caracterizava a

abordagem Marxista.

Os quatro paradigmas apresentados trazem mais dificuldades ainda quando se trata

de fazer comparações "objetivas" das competências profissionais. Os Positivistas

apresentam sua categorização "pronta para uso" afirmando o que é mais complexo,

menos complexo, enfim, competente. Os Etnometodologistas dizem que há muito

mais envolvido além daquilo que se vê ou se percebe e aponta para o tamanho da

"montanha" (a experiência). Os Weberianos introduzem o fato de que aquilo que se vê

pode efetivamente ser a manipulação social das habilidades e que, em alguns casos,
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é feita pelos próprios profissionais. Ao menos, aponta-se para o fato de que há muito

mais do que a simples descrição da tarefa. Os Marxistas nos lembram,

oportunamente, que o controle tay/orista é a ausência da nossa liberdade e,

possivelmente, sua única contribuição nesse momento seja o impulso maior ainda em

direção ao modelo de competências em busco da liberdade e da responsabilização de

nossos próprios atos. Sem a pretensão de criar-se uma única definição para o termo

competência, parece ser mais importante atentar-se para as influências históricas,

sociais e psicológicas apresentadas aqui quando utiliza-se a palavra competência.
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Capítulo IV

Conclusão
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Após a análise dos conceitos e das questões apresentadas ao longo deste trabalho,

conclui-se primeiramente que não se pode ter a pretensão de constituir-se uma

definição única e amplamente aceitável do termo competência. A busca de um

conceito único poderia contrariar a própria dimensão social do termo competência que

está vinculado a um determinado contexto de trabalho coletivo e, portanto, não teria

sentido abstraí-Ia do contexto onde se verifica sua existência.

Ao mesmo tempo, restringindo-se o impacto do termo competência às mudanças

sociais dos seres humanos em relação ao trabalho, tem-se uma definição como a de

Zarifian (2001, p. 66) que a elabora da seguinte forma:

"A competência é uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de

experiências e comportamentos que se exerce em um contexto preciso."

Um corolário dessa definição que parece importante é a afirmação de que a

competência refere-se ao indivíduo e não mais ao posto de trabalho. Ela se manifesta

e é avaliada quando é efetivamente utilizada (o desempenho) em uma situação

profissional (o contexto). O ponto de mudança mais significativa nessa alteração é

que o trabalhador assume a responsabilidade e a iniciativa sobre seu trabalho, o que

só poderá ocorrer quando as corporações que se encontram no modelo de controle

clássico transferirem o poder do "gestor-chefe" para as equipes, permitindo com isso

que o próprio trabalhador possa atuar com responsabilidade. Isto significa uma

oportunidade para o trabalhador (que nada mais é do que o evento imprevisto), na

qual ele se apropria de um problema, comunica-se com outros atores, mobiliza seu

conhecimento, sua experiência, seus colegas e, em equipe, transformam a massa de

conhecimento coletivo recém criada em ação.
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As questões decorrentes do conceito de competências apresentadas na introdução

deste trabalho, em sua maioria, foram respondidas ao longo do texto apresentado.

Resumidamente, repete-se aqui algumas das questões formuladas e que,

eventualmente, não tenham sido diretamente respondidas. Trata-se, de fato, de um

novo conceito? A palavra em si, apesar de não ser nova, teve seu conteúdo

expandido e alinhado com os paradigmas apresentados ao longo do capítulo 111.

Seriam as mesmas práticas de outrora apresentadas com uma nova roupagem?. Não

há mais dúvidas que se está diante de novas práticas que têm muito a desenvolver.

Quando implementado com as características de autonomia do trabalhador, dentro de

uma nova estrutura organizacional, orientada ao trabalho em equipe, o modelo é de

fato inovador. Quanto ao modelo ser construído de acordo com a ótica do empregador

ou de acordo com a ótica do empregado, não há outra opção senão a implementação

compartilhada entre empregadores e empregados.

o que se aprendeu sobre o modelo de competências ao longo da realização do

presente trabalho está apresentado a seguir.

Para a imlementação do modelo de competências com sucesso, não há um conjunto

de regras práticas que possam ser listadas como "receita de bolo". As implicações

sociais e as dificuldades desse futuro imediato serão várias. Para os colaboradores,

as dificuldades dessa implementação serão assumir responsabilidades e também

aceitar serem avaliados pelos resultados obtidos. Isso implica comprometer-se e

apropriar-se dos resultados de suas atividades que serão analisadas na nova relação

de aprendizagem que se forma. Em outras palavras, isso significa correr riscos já que

trabalhar e aprender passam a ser atividades dependentes e relacionadas.
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Para os gestores nos diversos níveis, a responsabilização e a autonomia dos

trabalhadores também implicam em diversas mudanças. Sob a ótica do modelo

clássico, o que há para um gerente controlar no trabalho quando se utiliza o modelo de

competências? Não se trata mais do controle do trabalho propriamente dito, mas do

controle sobre os resultados e o atingimento dos objetivos estratégicos da organização

(que, aliás, também precisam ser compreendidos pelos colaboradores).

Possivelmente esse seja um dos motivos de hesitação para a implementação do

modelo em algumas empresas. Há, sem dúvida alguma, um novo papel a ser

desempenhado pelos gestores que é o da orientação e o aconselhamento profissional

para que se auxilie os colaboradores e as equipes de trabalho a desenvolverem suas

competências. A abordagem mais pragmática hoje tem sido a exclusão daqueles que

não se enquadram no "modelo" ao invés da trajetória, certamente mais árdua, que é a

do aprendizado.

Quais seriam então as conseqüências e os riscos associados para a mudança em

direção ao modelo de competências? A conseqüência seria a substituição de um

conceito, o da qualificação, que tem uma longa história acadêmica e larga utilização

institucional e que já está vinculado a um conjunto de classificações e estratificação de

salários (Zarifian, 2001, p. 35). As mudanças que o novo conceito provocaria, teriam

reflexos no recrutamento, na forma de avaliação, na execução das tarefas que deixam

de ser individuais e passam a ser produto de um sujeito coletivo e, principalmente, no

nível de remuneração.

No Brasil o debate "competências" versus "qualificação" tem sido de grande

importância (Manfredi, 1998) pelos impactos decorrentes da associação desses dois

conceitos. As instituições nacionais de formação profissional ainda baseiam seus

programas em conceitos de qualificação. Essa qualificação sustenta a relação
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qualificação-classificação-salários que é hoje objeto de rigorosa codificação social

fundamentalmente quando se trata dos níveis menos "qualificados" como, por

exemplo, o trabalho operário. Provocar mudanças nessas associações já

sedimentadas resulta na desestabilização do ambiente de trabalho como se tem

observado na dificuldade das pessoas em legitimar os critérios salariais e as

categorizações de atividades profissionais.

É preciso reconhecer que, no Brasil, o modelo de competências é objeto de

experimentação em grandes empresas do setor dinâmico da economia e de um

modelo ainda periférico e restrito. É necessário reconhecer que ainda se está na

estrutura tradicional de cargos e salários.

Ao mesmo tempo, tem-se o efeito perverso da lógica da competência que é a

categorização de um grupo de trabalhadores considerados não-empregáveis porque

são não competentes. A adoção do modelo de competências impõe uma

transformação nas relações hierárquicas, na reflexividade dos colaboradores, na

responsabilidade e co-responsabilidade dos atores, na execução das tarefas e uma

transformação que vise o livre desenvolvimento dos atores nas organizações.

Enquanto essa mudança não se processa de forma completa, ao longo dessa

transição, o que se tem visto é a utilização da retórica do modelo de competências

aplicada ao modelo clássico, ou seja, mantém-se a relação de controle sobre o

trabalho e quando o resultado não é atingido, o trabalhador é avaliado como

"incompetente". Será preciso que haja efetivamente a busca da aprendizagem

corporativa assumindo-se os riscos decorrentes da desestabilização organizacional e,

assim, privilegiando-se adequadamente a transição.
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Uma importante conclusão ainda não discutida é a nova estrutura organizacional que

passa a ser necessária para suportar o modelo de competências. Para a criação

dessa nova estrutura, a competência que parece ser a mais importante é a

compreensão dos processos horizontais das organizações altamente competitivas

que, sem dúvida alguma, impulsionarão ainda mais a implementação desse novo

modelo de trabalho orientado por competências. Isso permitirá a construção de

estruturas dinâmicas que fugirão da estrutura clássica, fugirão da estrutura celular e da

estrutura de rede e que, possivelmente, resultarão na construção de uma nova

empresa orientada a projetos e gerida através do modelo de competências. Essa

última sendo a sugestão deste autor para pesquisas futuras!



49

ABSTRACT

This essay presents the historical development of the management model based on

competences and the several issues that arise trem its implementation. The author

analyses four different paradigms on the concept of competence and also presents

criticai reviews on them pointing out difficulties of using such a broad concept. The

remaining challenges for developing the competence model are also presented.

Key-words: Human Resources; Competences; Work Organization; Management

Models; Assessment.
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