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Introdução 

Em tempos de turbulência econômica e incerteza em relação ao futuro, as 

empresas se vêem cada vez mais pressionadas a demonstrar um desempenho 

melhor do que o de seus concorrentes e a gerar resultados que atendam . ou 

superem as crescentes expectativas de seus stakeholders. A sua sobrevivência 

depende do retorno que proporcionam a seus investidores em comparação com 

outras opções de investimento disponíveis no mercado e a sustentabilidade do 

negócio a longo prazo está diretamente vinculada à rapidez com que conseguem 

apresentar resultados. 

É sabido que a mobilização do corpo de funcionários em torno de um objetivo 

estratégico comum contribui de maneira significativa para a geração dos 

resulta1dos esperados pelo mercado, assim como a manutenção do esforço para a 

melhoria e o aprendizado constantes contribuem para a renovação da 

organização. 

Torna-se vital, portanto, que a organização consiga definir seu intento estratégico, 

consiga alinhar, engajar e liderar seus colaboradores, consiga manter um 

·constante comprometimento com a geração dos resultados organizacionais e 

consiga exibir resultados efetivamente mais rentáveis a seus stakeholders - tudo 

isso de maneira mais confiável e mais rápida do que os seus rivais. 

Entretanto, à luz das transformações no cenário econômico das últimas décadas e 

das alterações na relação empresa-colaborador, uma questão desafia as 

empresas modernas: como manter e fortalecer o alinhamento estratégico de seus 

colaboradores e promover a sinergia entre competência individual/coletiva e 

competência essencial, mantendo o foco e o comprometimento com a excelência 

do desempenho organizacional? 

Este trabalho tem por objetivo explorar a maneira pela qual o modelo de gestão 

I 
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por competências colabora para a melhoria do desempenho organizacional e 

para a sustentabilidade da empresa no mercado ao longo do tempo. 

Fruto de pesquisa bibliográfica e de inquirição sobre experiências realizadas por 

diversas empresas nesse campo, a presente dissertação busca criar um 

contraste entre a visão metodológica e conceitual preconizada por renomados 

autores e a prática da gestão por competências. Dentre as várias possibilidades 

de aplicações de modelos identificadas, inclusive as citadas pelos autores, 

optamos por um caso de estratégia mundial adotada entre os anos de 1999 e 

2003 por uma grande empresa multinacional do setor de telecomunicações. 

Como se verá, trata-se de uma experiência muito rica, cujas lições são valiosas 
' 

para a sustentação dos argumentos aqui apresentados. 

O trabalho está dividido em quatro partes: 

A primeira discorre sobre a evolução da gestão por competências à luz das 

transformações no cenário mundial nas décadas de 1980 e 1990, sobre as 

mudanças nas relações trabalhistas decorrentes dessas transformações e sobre 

os conceitos de competências individuais, coletivas e organizacionais. 

A segunda parte traz à discussão o pensamento de autores sobre a obtenção e 

a manutenção de desempenho por meio da gestão por competências. São 

explorados: a maneira pela qual a estratégia competitiva está vinculada ao 

desempenho superior, os motivos para a existência de um sistema de gestão de 

desempenho baseado em competências e os caminhos para se construir a 

relação entre mobilização de competências e desempenho ao longo do tempo. 

Na terceira parte, é estudada a aplicação da gestão por competências em uma 

empresa multinacional atuante no segmento de telecomunicações, descrevendo

se os passos utilizados na concepção da estratégia, a implantação e os 

resultados obtidos após um período de quatro anos. 

9 
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Na quarta e última parte, faz-se uma análise crítica do caso em relação aos 

pressupostos teóricos vistos no início do texto é apresentam-se as conclusões. 

Vale ressaltar que, apesar da riqueza de informações contidas no caso em 

análise, o tema da obtenção de desempenho superior por meio da gestão de 

competências é vasto e merecedor de muitas outras investigações. Como 

exemplo, podem ser citadas as questões sobre estratégia, cultura, aprendizagem 

organizacional, modelos de estruturação do trabalho, autonomia e flexibilidade 

nas relações, as quais poderão ser condicionantes, ou não, do sucesso da 

abordagem calcada em competências e que ficam aqui registradas como 

sugestões a futuros pesquisadores. 

I 
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Parte I 

A evolução da gestão de desempenho baseada em competências à luz das 

transformações no cenário mundial nas décadas de 1980 e 1990 

11 

Esta parte tem por objetivo descrever a transformação do cenário econômico nas 

décadas de 1980 e 1990, evidenciar a mudança na relação de trabalho entre 

empresa e colaborador e contextualizar a evolução da gestão por competências 

nos âmbitos individual e organizacional. 

1 O momento histórico e econômico 

Entender a evolução do modelo de gestão da organização com base em 

competências nos convida a uma visita ao final século XX, onde os termos 

ativos intangíveis, capital intelectual e competências começam a ser 

empregados com maior freqüência por gestores e acadêmicos. 

A década de 1980 foi marcada pela consolidação de um novo cenário 

competitivo mundial, fortemente influenciado pela globalização e pelas 

tecnologias de comunicação e informação. 

É nessa época que ocorre uma verdadeira reviravolta no mercado. A 

incorporação de tecnologia e de capital financeiro em mercados externos é 

contínua; os negócios crescem em complexidade, diversidade e incerteza, e o 

seu êxito depende da identificação de novas possibilidades de criação de valor. 

A globalização promove a compressão do tempo e do espaço - pode-se chegar 

mais longe em menos tempo. 

"The world blossomed as a whole. While business opportunities seemed 

inexhaustible, so did the intensification of global competition. Complexity 

/ 
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was increased by the acceleration of technological change and the rapid 

acceptance of computer and electronic communications. Markets shaped 

and reshaped as niche-market vendors capitalized on connecting 

products, services and businesses in ways unimagined a few years earlier. 

Larger companies experimented with radical diversification and al/iances 

of ali forms, including those with archrival competitors. The notions of 

independent, competitive strategies [ ... ] were being diluted by the intense 

need to cooperate in order to survive." (AMIDON, 1997, p. 4). 

Nesse cenário, as barreiras de entrada passam a ser derrubadas por alianças 

estratégicas e produtos e tecnologias começam a ser reproduzidos no mercado 

em escala nunca antes vista. Acadêmicos, gestores e consultores passam a 

observar que o conjunto de ativos intangíveis de uma empresa pode ser um forte 

determinante de seu valor de mercado, especialmente se esses ativos produzem 

resultados que distinguem a empresa de seus concorrentes. 

A questão da determinação da vantagem competitiva de uma empresa frente à 

concorrência passa a ser explorada não somente por meio da análise de 

mercados, mas também pela perspectiva do uso e da combinação única dos 

seus recursos internos. Verifica-se que a interação de recursos pode gerar um 

ganho maior do que a sua simples soma. 

A empresa torna-se uma comunidade de ação que produz, coordena e 

transforma conhecimentos em valor econômico e é pressionada a demonstrar as 

seguintes capacidades, entre outras: 

• Internacionalizar os seus negócios, atuando de forma competitiva em 

mercados globalizados e em novos grupamentos econômicos regionais; 

• Implantar novos arranjos competitivos em resposta às mudanças regulatórias, 

ao aumento do número de alianças estratégicas e ao aumento do número de 

aquisições e fusões; 
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• Utilizar a nova tecnologia de informação disponível; 

• Organizar-se de maneira mais ágil e flexível para atender às pressões por 

melhoria em desempenho a curto prazo; 

• Ofertar produtos e serviços de melhor qualidade; 

• Entender melhor as relações entre cliente e fornecedor. 

A aquisição, a gestão e a multiplicação de conhecimento tornam-se fatores de 

distinção entre empresas e começa-se a observar que estes colaboram para o 

desempenho organizacional e para a geração dos resultados esperados pelos 

stakeholders. 

Em 1986, Kari-Erik Sveiby, renomado estudioso da área de gestão do 

conhecimento, publica o livro The Knowhow Company, em que versa sobre a 

gestão de ativos intangíveis e a gestão de conhecimento na empresa. Esse livro 

é um dos primeiros a abordar a questão da administração e do tratamento dos 

recursos intangíveis como os ativos essenciais das empresas. Ao longo das 

duas últimas décadas, os trabalhos de Sveiby tornam-se referência na área de 

gestão do conhecimento e do capital intelectual. Para ele, assim como ativos 

tangíveis são ordenados por grupos, os ativos intangíveis estão divididos em: 

• Estrutura interna: patentes, modelos, sistemas, cultura; 

• Estrutura externa: relações com clientes e fornecedores, marcas, direitos, 

imagem; 

• Competências individuais: valores, experiência, habilidades, instrução. 

Ao longo da década de 1990, o conceito da gestão de ativos intangíveis é 

aprimorado e começam a surgir os primeiros modelos de gestão e mensuração. 

Destaque especial é dado ao trabalho pioneiro sobre capital intelectual 

introduzido por Leif Edvinsson na Skandia, a maior companhia de seguros e de 

serviços financeiros na Escandinávia. Para essa empresa, o capital intelectual 

era a posse de conhecimento, experiência aplicada, tecnologia organizacional, 
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relacionamento com clientes e habilidades profissionais que proporcionariam à 

empresa uma vantagem competitiva _no mercado. O valor desse capital decorre 

da maneira pela qual os ativos intangíveis são convertidos em retornos 

financeiros. 

A questão dos recursos intangíveis igualmente bate à porta da área contábil

financeira e idéias sobre a sua mensuração norteiam discussões no início do 

século XXI. 

É também interessante observar a evolução dos modelos tradicionais de 

organização para os modelos atuais voltados para a busca da excelência no 

desempenho. 

"A burocracia mecânica que surgiu da fusão das idéias de F. W. Taylor e 

Max Weber atingiu até então índices inalcançáveis de desempenho, 

devido ao maior desempenho individual e enormes melhorias na 

coordenação entre as unidades organizacionais.[ ... ] Embora os princípios 

básicos das obras de Taylor e Weber possam parecer óbvios e talvez 

datados, como de fato são hoje, é evidente que estabeleceram as bases 

para um enorme aumento da produtividade industrial e um padrão de 

convicções sobre a maneira certa de estruturar uma empresa produtiva." 

(NADLER et ai, 1994, p. 97) 

Em Estratégias Empresariais e Formação de Competências: um quebra-cabeça 

caleidoscópico da indústria brasileira, A. Fleury e M. T. L. Fleury (2001) 

argumentam que a função primordial da empresa industrial era a produção e se 

demandava dos operários a habilidade e o conhecimento para executar as 

operações; dos chefes e dos supervisores, muitas vezes antigos operários, 

esperava-se que exercessem o poder disciplinar, visando conseguir de seus 

subordinados a máxima produtividade. 

I 
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Contudo, o modelo da burocracia mecânica mostrou-se ineficiente em condições 

de incerteza e instabilidade. Às empresas que aderiram a esse padrão faltava a 

capacidade de se adaptarem à intensificação das mudanças do ambiente. Com 

isso, tornaram-se mais ineficientes. As organizações construídas segundo esse 

modelo tiveram também dificuldades em motivar e satisfazer seus trabalhadores, 

que já se mostravam mais educados e com um desejo por recompensas não 

somente econômicas pelo seu trabalho. Começavam a buscar também o 

sentimento de realização e de valor, o desafio e o crescimento, entre outros. 

Com o tempo, as organizações baseadas nesse modelo revelaram-se mais 

complexas, menos flexíveis e mais orientadas a processos internos do que ao 

mercado. As disfunções na organização eram observadas por meio da redução 

de produtividade, da queda nos níveis de qualidade, do surgimento de conflitos 

interpessoais e intergrupais, e das altas taxas de absenteísmo e rotatividade. 

Entre as décadas de 1960 e 1970 entra em evidência o modelo sociotécnico, 

cujo objetivo é, por melo de uma abordagem de sistema integrado, encontrar 

uma solução na qual as "demandas e as capacitações do sistema social fossem 

adequadamente articuladas às demandas e aos requisitos do. sistema técnico, 

tendo em vista a consecução das metas da produção e os objetivos da 

organização e das pessoas'. (FLEURY, A.; FLEURY, M. T. L., 2001, p. 60). 

Na prática, esse modelo utilizou intensamente equipes que detinham o poder de 

administrar seus próprios processos e fluxos independentes. Os grupos de 

trabalho semi-autônomos trabalhavam com um espaço para negociação e 

decisão que tendia a aumentar na medida em que se desenvolvia a capacidade 

do grupo para a solução de problemas, para a manutenção e o controle de 

processos próprios e para a aquisição e o desenvolvimento de conhecimento. 

"Na perspectiva sociotécnica de organização da produção, observa-se a 

combinação dos conhecimentos e habilidades técnicas com as sociais, criando 

competências que podem agregar valor à organização'~ (FLEURY, A.; FLEURY, 

M. T. L., 2001, p. 61 ). 
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É nessa época que surgem as discussões sobre a importância de se analisar 

sistemas de trabalho por meio da perspectiva externa ou de sistemas abertos, 

começando com clientes, fornecedores e concorrentes. Além disso, também 

procura-se experimentar o projeto sociotécnico em sistemas de trabalho 

maiores, em especial instalações industriais completas. 

"Durante a década de 1980, com a maior experiência com diferentes 

abordagens de projeto, um número crescente de empresas começou a 

integrar os sistemas sociotécnicos, abertos, e novos conceitos de projetos 

de fábricas, numa abordagem chamada sistemas de trabalho de alto 

desempenho. Foi uma extensão lógica das estruturas anteriores" .. 

(NADLER et ai, 1994, p. 1 02) 

Os sistemas de trabalho de alto desempenho trouxeram em si uma arquitetura 

organizacional que procurava adequar pessoas, trabalho, tecnologia e 

informações com o objetivo de produzir alto desempenho na resposta eficiente 

às demandas e às oportunidades do ambiente. Segundo Nadler et ai (1994), o 

objetivo nessa abordagem é o de permitir a grupos de pessoas que trabalham 

cooperativamente produzir e ofertar produtos e serviços que atendam às 

exigências do consumidor em um contexto de ambientes mutáveis. 

Existe grande liberdade aos que realizam a tarefa para definir e gerir os próprios 

processos de trabalho. As unidades autônomas de trabalho possuem uma 

missão muito clara, exigências bem estabelecidas quanto ao produto e métricas 

bem definidas para o seu desempenho. Erros são percebidos e controlados na 

fonte e não fora da unidade de trabalho. O fluxo de informações é projetado 

nesses sistemas de forma a permitir que seus membros possam criar, receber e 

transmitir informações que sejam necessárias. O treinamento dos indivíduos em 

diversas habilitações permite que a capacidade de entrega das unidades de 

trabalho seja aumentada. As funções são compartilhadas e enriquecidas pelo 

intercâmbio, o que permite a compreensão da natureza do trabalho realizado por 

l 
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outros e a capacidade de a unidade de trabalho de se re-projetar de acordo com 

a necessidade do ambiente. Se este muda em ritmo crescente, uma vantagem 

competitiva se estabelece para os que podem prever e responder a essas 

mudanças mais depressa. 

Nos anos 1980 e 1990, essa vantagem competitiva - a rapidez de resposta e 

adaptação - torna-se indispensável para a sustentabilidade das empresas. 

A onda tecnológica e a globalização que invadem os mercados no início da 

década de 1980 alteram profundamente as relações de mercado existentes até 

então e provocam uma verdadeira revolução na maneira pela qual as empresas 

competiam por mercados. Os impactos dessa revolução podem até hoje ser 

sentidos nas áreas de gestão estratégica e financeira das organizações. A 

vantagem competitiva cruza a fronteira da competição por mercado e invade o 

campo da gestão de recursos internos. Nunca antes a diferenciação entre 

empresas com base em know-how, patentes, processos, relações com clientes e 

fornecedores, entre outros, torna-se tão destacada e importante. 

2 Mudanças nas relações de trabalho 

N<? contexto de transformação da década de 1980 também é possível observar o 

início de uma mudança na relação empresa-colaborador, em que a visão da 

relação de trabalho começa a romper o esquema industrial clássico. O 

colaborador passa a ser visto como um dos recursos internos capazes de gerar 

vantagem competitiva. 

Em Objetivo Competência: por uma nova lógica, ao analisar as profundas 

mutações do trabalho geradas pelos conceitos de eventos, comunicação e 

serviço, Zarifian (2001) auxilia-nos na compreensão dessa nova perspectiva 

sobre o colaborador e o trabalho e sobre a forma pela qual o conceito de 

I 
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competência aflora com força total nessa época. 

Segundo esse autor, o conceito de evento muda muito a maneira de se avaliar a 

aprendizagem profissional e a experiência de um assalariado, uma vez que a 

parcela da atividade humana em operações é redirecionada para o confronto e a 

resolução de eventos imprevisíveis que podem perturbar o andamento regular do 

sistema de produção ou o ambiente organizacional. Esse novo foco do papel da 

atividade humana é resultante da crescente utilização da tecnologia de 

informação e da automação nas operações. Nesse sentido, trabalhar torna-se: 

• Estar atento para ou, até mesmo, prever a possível ocorrência de eventos 

e as potenciais modificações do ambiente; 

• Organizar ações e mobilizar uma rede de atores para encontrar uma 

resposta pertinente a esses eventos; 

• Conduzir essas ações para dominar os eventos e as suas "perturbações" 

ao sistema com sucesso. 

Em se tratando do conceito de comunicação, o autor aponta o enfraquecimento 

do conceito da divisão do trabalho e da separação entre tarefas e 

responsabilidades, uma vez que o desempenho das organizações é melhorado 

quando existe um entendimento recíproco dos seus colaboradores em torno de 

eventos imprevisíveis e qases de compromisso que serão a garantia do sucesso 

das ações desenvolvidas em conjunto. O trabalho, portanto, torna-se coletivo e 

as práticas de comunicação desestabilizam as ocupações profissionais tal como 

elas existiam. 

Por fim, o autor propõe que serviço é o que uma organização efetivamente 

oferece e o que contribui para transformar o estado, a atividade ou o modo de 

vida do seu cliente-usuário. É, também, o que justifica a sobrevivência de uma 

organização e o emprego dos assalariados que trabalham nela. Logo, trabalhar 

passa a ser gerar um serviço e as questões começam a ser a qualidade final 
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deste serviço prestado, a interação entre cliente e empresa e as ações 

resultantes da contribuição dos profissionais. 

Com isso, o autor propõe que a relação de trabalho evolui para a disposição de 

um conjunto de competências individuais em comunicação e em situação de 

colaboração conjunta, e que essa nova disposição presume a redefinição de 

novos parâmetros para a relação empresa-colaborador. 

Hayes, Wheelwright e Clark (1988), em Dynamic manufacturing: creating the 

learning organization, já sugerem alguns pressupostos que devem nortear a 

nova relação de trabalho, a saber: 

• Os recursos humanos são valiosos demais para ser perdidos ou deixados 

sem a atenção devida; 

• As pessoas tomam melhores decisões e as implementam de forma mais 

eficiente quando trabalham juntas; 

• Talentos criativos estão distribuídos em todos os níveis das organizações; 

• Responsabilidade real motiva alto desempenho. 

Definitivamente, esses são pressupostos que contrapõem o paradigma 

tradicional da gestão de recursos humanos. 

"A década de 90, com seus desafios de crescente competitividade e 

globalização das atividades, levou ao alinhamento definitivo das políticas 

de gestão de recursos humanos às estratégias empresariais, 

incorporando à prática organizacional o conceito de competência como 

base do modelo para se gerenciar pessoas." (FLEURY, A.; FLEURY, M. 

T. L., 2001, p. 64). 

Na nova relação empresa-colaborador, também começa a ser repensada a 

expectativa de vida do profissional dentro da empresa e vê-se despontar uma 

nova visão em relação à gestão de carreiras. 

/ 
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Em The Boundaryless Career, Arthur e Rousseau (1996) organizam uma 

coletânea de textos que descrevem as transformações pelas quais a gestão de 

carreiras passa, a falência do emprego estável e das carreiras organizacionais 

associadas a ele, e o surgimento de carreiras sem fronteiras, estimuladas pela 

descentralização de poder, redução de níveis hierárquicos, adoção de 

tecnologias que permitem novas formas de trabalho, aprendizado contínuo, 

desenvolvimento de competências, entre outros. A referida coletânea aborda a 

transição da carreira tradicional para a carreira sem fronteiras e as exigências de 

contínua aprendizagem, inserção em redes sociais e desenvolvimento da 

identidade profissional que essa nova modalidade de carreira impõe aos 

trabalhadores. 

A maneira pela qual o colaborador passa a ser visto (como gerador de vantagem 

competitiva) e pela qual o desenho de carreiras profissionais sofre uma 

transformação em resposta às mudanças organizacionais causadas pelas novas 

relações de mercado, fica mais evidente na década de 1990, quando as livrarias 

são invadidas por publicações que enaltecem o capital intelectual, a gestão do 

. conhecimento, a geração de valor para a empresa através de ativos intangíveis, 

a gestão por competências, entre outros. 

3 Conceitos de competências 

Com o vasto número de publicações em torno da transformação organizacional e 

seus impactos nos colaboradores ocorrida ao final do século XX, é possível 

encontrar hoje uma gama de definições para o conceito de competências. 

Abaixo serão utilizados os pensamentos de autores como Phillipe Zarifian, Gary 

Hamel, Guy Le Boterf, Afonso Fleury e Maria Tereza Leme Fleury. 
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3.1 Competências individuais 

A proposta de Zarifian (2001) para a definição da competência parece estar 

diretamente em linha com as transformações ocorridas nas relações de trabalho 

nos últimos anos e chama atenção para a migração da competência do cargo 

profissional para o indivíduo, reforçando o domínio e o livre arbítrio que esse 

começa a possuir sobre sua carreira. 

Esse autor sustenta que competência é o ato de tomar iniciativa e assumir 

responsabilidade diante de situações profissionais com que o indivíduo se 

depara. A noção de incidente - aquilo que ocorre de forma não prevista - que 

vem a perturbar a evolução regular do sistema de produção implica que a 

pessoa precisa estar sempre mobilizando os seus recursos internos para 

resolver as novas situações de trabalho. Com isso, a competência não pode 

estar contida na tarefa em si, mas sim na inteligência prática do indivíduo. 

O autor também reconhece a importância e a dinâmica da aprendizagem e 

complementa a definição afirmando que competência também é o entendimento 

prático das situações, apoiado em conhecimento adquirido e transformado pela 

diversidade de novas situações. 

Por fim, na tentativa de reconhecer a importância da colaboração entre agentes, 

Zarifian (2001) defende que competência também significa mobilizar redes de 

atores em torno das mesmas situações e fazê-los assumir áreas de co

responsabilidade, atuando de forma cooperativa. 

Nas três proposições, pode-se observar que a responsabilidade da ação recai no 

indivíduo e não mais em uma estrutura hierárquica estável, com cargos e tarefas 

pré-definidas e inflexíveis. 

A. Fleury e M. T. L. Fleury (2001) também argumentam que o trabalho não 

/ 
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constitui um conjunto de tarefas que estão associadas descritivamente ao cargo, 

mas um prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza ao se 

deparar um situações profissionais cada vez mais mutáveis e complexas. O 

imprevisto, gerado pela complexidade de situações, torna-se cada vez mais 

cotidiano. 

Assim, a competência do indivíduo não deve ser vista como estática, limitada a 

um conhecimento específico. A competência é sempre contextualizada e 

reconhecida como tal quando comunicada e trocada. 

Segundo Le Boterf (2003), a competência individual está apoiada no tripé 

pessoa (biografia, socialização), formação educacional e experiência profissional 

e implica saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos 

e habilidades em um contexto determinado. 

A idéia de competência está, portanto, vinculada à ação do indivíduo, isto é, à 

sua capacidade de mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, 

aprender, engajar-se, assumir responsabili9ades e ter visão estratégica. Seu 

objetivo deve ser agregar valor econômico para a organização e valor social para 

o indivíduo. 



j Indivíduo I 

Conhecimentos 
Habilidades 
Atitudes 

social 

Saber agir 
Saber mobilizar 
Saber transferir 
Saber aprender 

Saber engajar-se 
Ter visão estratégica 

Assumir responsabilidades 

D 
Agregar valor 

Organização I 

econômico 

Figura 3.1 Competência como fonte de valor para o indivíduo e a organização 

Fonte: FLEURY, A.; FLEURY, M. T. L., 2001. p.21 
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É possível visualizar o que significam os verbos expressos na definição acima 

através do quadro abaixo, apresentado no livro Estratégias Empresariais e 

Formação de Competências: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria 

brasileira (2001 ). 



Quadro 3.1 Competências do profissional 

Saber agir 

Saber mobilizar 

Saber comunicar 

Saber aprender 

Saber comprometer-se 

Saber assumir responsabilidades 

Ter visão estratégica 

Saber o que e por que faz. 
Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar recursos de pessoas, 
financeiros, materiais, criando sinergia 
entre eles. 

Compreender, processar, transmitir 
informações e conhecimentos, 
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assegurando o entendimento da mensagem 
pelos outros. · 

Trabalhar o conhecimento e a experiências. 
Rever modelos mentais. 
Saber desenvolver-se e propiciar o 
desenvolvimento dos outros. 

Saber engajar-se e comprometer-se com os 
objetivos da organização. 

Ser responsável, assumindo os riscos e as 
conseqüências de suas ações, e ser, por 
isso, reconhecido. 

Conhecer e entender o negócio da 
organização, seu ambiente, indentificando 
oportunidades, alternativas. 

Fonte: FLEURY, A.; FLEURY, M. T. L., 2001. p.22 
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3.2 Competências coletivas 

A noção de competência coletiva surge a partir da combinação das 

competências individuais. Não se trata da mera soma de competências, mas sim 

da interação e da cooperação entre elas que geram resultados de desempenho. 

Em outras palavras, o desempenho do coletivo depende da capacidade de 

mobilização e de combinação das competências dos indivíduos. Portanto, a 

competência coletiva é uma competência em rede, onde cada ator depende da 

competência do próximo para que o conjunto obtenha ou supere o resultado 

desejado. 

O valor do capital de competências em uma organização não provém da simples 

adição das competências individuais, mas de suas combinações específicas. 

São estas combinações que os concorrentes têm dificuldade de imitar e que 

constituem, portanto, a vantagem da empresa no mercado. 

3.3 Competências essenciais 

A idéia de competência essencial ou, core competence, no planejamento 

estratégico é introduzida por Prahalad e Hamel em 1990 em The core 

compe_tence of the corporation. Seus pensamentos despertaram o interesse de 

pesquisadores e profissionais para as teorias sobre os recursos da organização. 

Em Gestão Estratégica do Conhecimento: integrando aprendizagem, 

conhecimento e competências, Oliveira Jr. (2001) apresenta um breve histórico 

da evolução da visão da empresa baseada em recursos e cita autores que, já na 

década de 1960, sublinhavam a questão dos recursos organizacionais. O autor 

explica que a abordagem proposta por Wernerfelt em 1984 - no sentido de que 

os recursos internos à organização constituíam os principais determinantes de 

sua vantagem competitiva, contrapondo a visão de que o principal determinante 

I 
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da competitividade da empresa era a sua posição na indústria - serviu como um 

divisor de águas ao apresentar um novo paradigma de gestão da empresa. 

Ainda segundo Oliveira Jr. (2001 ), "a necessidade de um recurso que seja difícil 

de imitar, transferir, comprar, vender ou substituir e possua uma integração 

sistêmica como outros recursos da empresa" é a contribuição mais valiosa da 

abordagem da gestão baseada em recursos para o desenvolvimento e 

sustentação da vantagem competitiva de uma empresa. Por meio dessa 

abordagem, o gestor é desafiado a identificar e desenvolver os recursos, 

tangíveis ou intangíveis, que são primordiais para o desempenho superior da 

organização. 

No contexto da visão da empresa baseada em recursos, recupera-se a noção da 

empresa como um portfólio de competências. A questão primordial trata da 

possibilidade de diversas combinações das várias competências da empresa 

com o objetivo de desenhar, produzir e distribuir os melhores produtos e serviços 

a clientes e mercados. Destas combinações únicas surgem as competências 

essenciais. 

As competências essenciais se caracterizam por fornecerem a sustentação a 

vários produtos ou negócios dentro de uma corporação, por serem mais estáveis 

e evoluírem mais lentamente do que produtos, por serem obtidas e 

aperfeiçoadas por meio do trabalho operacional e do esforço do dia-a-dia e por 

serem o verdadeiro motivo de competição em mercados. Para Oliveira Jr. (2001 ), 

também devem possuir uma natureza dinâmica a fim de evitar uma possível 

-rigidez organizacional, principalmente em ambientes caóticos, e requerem 

aprendizagem organizacional para seu desenvolvimento e atualização contínuos. 

Zarifian (2001) aponta diferentes tipos de competências organizacionais, que 

podem se tornar essenciais se obedecidas as condições propostas por Hamel 

(1990), a saber: 
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• Competências sobre processos: conhecimento sobre o processo de trabalho; 

• Competências técnicas: conhecimento específico sobre o trabalho a ser 

realizado; 

• Competências sobre a organização: conhecimento sobre como organizar os 

fluxos de trabalho; 

• Competências de serviço: conhecimento sobre o impacto que a competência 

técnica terá sobre o cliente final; 

• Competências sociais: conhecimento sobre como ser, que inclui atitudes que 

sustentam os comportamentos das pessoas. 

Em 1994, Hamel e Heene publicam o livro Competence-Based Competition, no 

qual sublinham as características para que as qompetências organizacionais se 

tornem competências essenciais. Segundo esses autores, para serem 

essenciais, as competências precisam oferecer reais benefícios aos clientes, ser 

difíceis de imitar e prover acesso a diferentes mercados. Uma competência 

deve: 

• Ser uma integração de uma variedade de competências individuais, não 

residindo em um único indivíduo ou grupo pequeno; 

• Ser um acúmulo de conhecimento tácito e explícito e uma fonte de 

aprendizado contínuo e coletivo; 

• Trazer uma forte contribuição na percepção de valor pelo cliente; 

• Conferir um caráter único ao desempenho de determinada organização frente 

a seus concorrentes; 

• Facilitar a entrada em novos mercados. 

"Ao definir a sua estratégia competitiva, a empresa identifica as 

competências essenciais do negócio e as competências necessárias a 

cada função. Por outro lado, a existência dessas competências possibilita 

as escolhas estratégicas feitas pela empresa." (FLEURY, A.; FLEURY, M. 

T. L., 2001, p. 24). 
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A competência essencial deve, portanto, ser a impressão digital da empresa que 

a identifica como o único ator capaz de fornecer ao cliente o benefício da 

solução pela qual ele anseia entre todas as outras opções de que este dispõe no 

mercado. É essa impressão digital que pode fornecer à empresa condições 

favoráveis para a manutenção de sua posição estratégica e para a sustentação 

de sua posição competitiva dentro do novo contexto mercadológico e econômico 

que as décadas de 1980 e de 1990 impuseram às organizações. 

I 
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Parte 11 

A obtenção de desempenho superior por meio da gestão de competências 

Esta parte tem por objetivo apresentar e analisar as razões para a implantação 

de um sistema de gestão de desempenho baseado em competências e traçar as 

condições que favorecem a mobilização das competências individuais para a 

potencialização da competência essencial. 

4 Da estratégia competitiva ao desempenho superior 

Para ser viável e sustentável em determinado período de tempo, toda empresa 

busca consolidar a sua estratégia competitiva e colher desta resultados sem 

igual no seu mercado. A estratégia competitiva é alcançada quando uma 

empresa consegue formular e implementar uma estratégia de criação de valor 

ímpar, difícil de imitar e cujos benefícios são in igualáveis. 

"A firm is assured of a competitiva advantage on/y after others, efforts to 

dup/icate its strategy have ceased or fai/ed. Even if a firm achieves a 

competitiva advantage, it norma/ly can sustain it only for a certain period of 

time. The speed with which competitors are able to acquire the skills 

needed to duplicate the benefits of a firm's value-creating strategy 

determines how longa competitiva advantage wi/1/asf'. (HITT, IRELAND, 

HOSKISSON, 1999, p.S) 

Ao sedimentar sua estratégia competitiva e formalizar sua vantagem competitiva, 

a empresa consegue produzir um desempenho superior, acima da média, que 

constitui o seu primeiro objetivo. Um desempenho acima da média significa 

resultados acima do que os investidores esperariam obter em outros 

investimentos com o mesmo nível de risco. Empresas que não possuem 

vantagem competitiva podem apenas apresentar retornos compatíveis com a 
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média do mercado em que atuam. No tempo, as empresas que não conseguem 

pelo menos garantir uma taxa de retorno comparada à média de mercado podem 

se ver condenadas ao fracasso. 

A gestão estratégica de uma empresa é um processo dinâmico em si, sujeito a 

alterações como resposta a novas situações mercadológicas. De acordo com 

Hitts, lreland e Hoskisson (1999), a gestão estratégica engloba três partes 

complementares: a primeira compreende os insumos estratégicos, oriundos de 

análises dos ambientes interno e externo da empresa, que são necessários para 

a formulação da estratégia e sua implementação bem sucedida. A segunda 

constitui-se das ações estratégicas, que são o pré-requisito para os resultados 

estratégicos. A terceira consiste nos resultados em si. Ações estratégicas 

efetivas, que são tomadas em um contexto no qual existe uma cuidadosa 

definição e implementação da estratégia global, resultam no desempenho 

desejado para o negócio. 

O dinamismo da gestão estratégica é necessário devido à constante 

transformação que o cenário competitivo ve111 sofrendo como resultado da 

globalização e de avanços tecnológicos. Na economia global, pessoas, produtos, 

serviços e idéias transitam mais fluentemente entre os países; oportunidades 

significativas de negócios surgem em múltiplos mercados e a integração 

internacional é mais nítida. A tecnologia, por sua vez, contribui para as 

mudanças no cenário competitivo ao, por exemplo, influenciar a redução dos 

ciclos de vida dos produtos - o que desafia as empresas a introduzir novos 

produtos e serviços rapidamente no mercado - ou ainda, ao permitir que 

informações sejam rapidamente difundidas - o que acelera o processo de 

imitação de novos lançamentos e introdução de produtos e serviços semelhantes 

no mercado - ou ainda, ao influenciar a maneira como a informação é 

capturada, transformada, armanezada e reproduzida. 

Vale ressaltar que, no novo cenário competitivo, o conhecimento é visto como 

um recurso organizacional crítico e uma crescente fonte de vantagem 
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competitiva. Com isso, muitas empresas procuram promover a conversão do 

conhecimento tácito para o explícito e do nível individual para o nível 

organizacional, ou além, entre organizações. 

"The probability o f achieving strategic competitiveness in the new 

competitive landscape is enhanced for the firm that realizes that its survival 

depends on the ability to capture intelligence, transform it into usable 

know/edge and diffuse it rapidly throughout the company' (HITT; 

IRELAND; HOSKISSON, 1999, p.18) 

Nesse cenário competitivo, empresas são desafiadas a inovar sua atuação no 

mercado e, até mesmo, antecipar o inesperado. A capacidade que demonstram 

em aprender com seus resultados de desempenho e de flexibilizar e adaptar 

suas ações para alterar ou corrigir rotas são primordiais para renovar e fortalecer 

sua vantagem competitiva. 

Dois modelos utilizados pelas empresas para gerar os insumos estratégicos que 

contribuem para a formulação e a implementação das ações estratégicas, a 

manutenção de um nível de flexibilidade adequado e a geração de resultados 

acima da média são apresentados abaixo. 

O primeiro modelo privilegia o entendimento da relação empresa-indústria, onde 

o objetivo é estabelecer uma posição única e sustentável contra forças que 

estabelecem a concorrência em determinada indústria. O modelo de Michael 

Porter, das cinco forças competitivas, é uma legítima formalização da maneira 

como o ambiente externo competitivo era visto entre as décadas de 1960 e 

1980. O modelo sugere que a rentabilidade potencial de uma indústria é função 

das interações entre cinco forças: a entrada de novos concorrentes, a ameaça 

de substitutos, o poder de negociação dos compradores, o poder de negociação 

dos fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes existentes. 



Na figura a seguir, é possível visualizar a dinâmica do modelo das cinco forças. 

Entrantes 
Potenciais 

Ameaça de 
novos entrantes 

Poder de negociação 
dos fornecedores 

~~F-o_rn __ e-ce_d_o_re_s~l--------~ 

Concorrentes 
na Indústria 

Rivalidade 
entre empresas 

existentes 

Ameaça de 
serviços ou 
produtos 
substitutos 

I Substitutos I 

Figura 4.1 O modelo das cinco forças competitivas 

Fonte: PORTER, 1992. p 4. 

Poder de negociação 
dos compradores I 

1 1 
Compradores 

"As cinco forças determinam a rentabilidade da indústria porque 

influenciam os preços, os custos e o investimento necessário das 

empresas em uma indústria - os elementos do retorno sobre o 

investimento." (PORTER, 1992, p. 4) 

Através desse modelo, uma empresa é desafiada a entender qual é o potencial 

de rentabilidade da indústria e a definir qual estratégia é mais adequada para 

sustentar uma posição viável dadas as suas características. O modelo 

geralmente sugere que os resultados acima da média são conquistados por meio 
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da liderança em custos ou da diferenciação em produtos pelos quais os clientes 

estão dispostos a pagar mais. 

Em Estratégias Empresariais e Formação de Competências: um quebra-cabeça 

caleidoscópico da indústria brasileira, A. Fleury e M. T. L. Fleury (2001) 

argumentam que esse modelo possui uma abordagem de fora para dentro 

( outside - in), onde "o nível básico de análise é uma indústria, setor ou segmento 

produtivo e a estratégia da empresa é estabelecida com base no conhecimento 

de suas características, sua dinâmica, suas tendências". 

O segundo modelo considera que cada empresa tem uma gama de recursos 

únicos e que a vantagem competitiva decorre da identificação e combinações 

desses recursos, conforme visto anteriormente neste trabalho. Para A. Fleury e 

M. T. L. Fleury (2001), a abordagem desse modelo é de dentro para fora (inside

ou~. ou seja, é com base nos recursos que se identifica a vantagem competitiva 

da empresa. De acordo com esse modelo, as diferenças do desempenho entre 

empresas ao longo do tempo são oriundas principalmente dos seus recursos 

internos, suas combinações e capacidades, e não somente das características 

da indústria. 

Contudo, nem todos os recursos em si são a base da estratégica competitiva. 

Somente demonstram a sua força de sustentar uma vantagem competitiva 

quando: 

• permitem que a empresa explore oportunidades e/ou neutralize ameaças do 

ambiente; 

• pertencem a poucos ou a nenhum outro concorrente no mercado; 

• são difíceis ou custosos de imitar ou não possuem equivalentes disponíveis. 

Assim sendo, atendendo a essas quatro premissas, os recursos podem se tornar 

competências essenciais da empresa que a distinguem de seus potenciais 

I 
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concorrentes. 

O segundo modelo defende, portanto, que as competências essenciais são a 

base para a vantagem competitiva da empresa, sua competitividade estratégica 

e sua habilidade de gerar resultados acima da média. 

5 O porquê de um sistema de gestão de desempenho baseado em 

competências 

Em linhas gerais, um sistema de gestão de desempenho pode ser dividido em 

três fases. 

A primeira fase é o início do sistema de gestão e traz a definição e o 

planejamento do desempenho desejado. São estabelecidas expectativas, 

responsabilidades e objetivos de desempenho dentro de um determinado 

período. Pré-requisitos desta fase incluem a definição da estratégia e das metas 

organizacionais. 

Na segunda fase ocorre a observação e a documentação do desempenho em si. 

Durante esse período é comum observar esforços para manter o alinhamento de 

recursos, reforçar comportament.os efetivos, acompanhar progressos, revisar 

expectativas e fornecer feedback. 

A terceira e última fase do sistema de gestão é dedicada à avaliação formal dos 

resultados do desempenho contra as expectativas e os objetivos definidos na 

primeira fase. Essa avaliação fornece importantes informações para a área de 

gestão de pessoas. Ela, por exemplo, pode auxiliar a: 

• definir a remuneração dos colaboradores (fixa ou com base em desempenho, 

salário vs. bônus); 
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• definir planos de sucessão (acompanhamento de carreira, promoções); 

• manter a disciplina na organização (comportamentos vs. regras, 

advertências, demissões); 

• auxiliar no desenvolvimento individual (planos para desenvolver 

competências, treinamento, job assignments, atividades de mentoring); 

• construir carreiras (planejamento de futuras atividades que possam oferecer 

ao colaborador competências ou experiências específicas). 
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Na próxima página, é possível visualizar a dinâmica da gestão de desempenho 

através da figura proposta por L. Spencer e S. Spencer (1993), em seu livro 

Competence at Work. 



"Prerequisite Steps": 

Start o f Period: 

During Period: 

End of Period: 

Personnel Function 
Applications 

"Judging" 

Compensation 

Performance vs. 
Merit Pay 
Guidelines 

Salary; Íonus 

Succession 
Planning 

1. Organization ~ategy Definition 

2. Organization Objectives Definition .. 
3. Manager/Work Unit Objective Definition .. 

Performance Planning 

•Definition of Job 
Responsibilities and 
Work Expectations 
•Goal Setting 

Performance Appraisal 

I~ 

Performance Results vs. 
Job Expectations 

I 

Formal and 
Informal 

Development 
Activities: 

"Coaching" 

Competencies 
vs. Present and 

FutureJob 
Competency 

Requirements 

Competency vs. Future Job 
Cornpe.ncy Requirements 

Training, 
Mentoring, Career 

Pathing 
Discussions 

Career Track, Promotions 

Discipline I 
Behavi; vs. Rules 

Wamings, Dismissal 

Figura 5.1 A Generic Performance Management System {PMS) 

Fonte: SPENCER, L.; SPENCER, S., 1993. p.265. 

•Observe and Document 
Performance 
•"Coaching" Feedback 
•Revise Work Expectations as 
Necessary 

36 

•Provide Development Experiences 
•Reinforce Effective Behavior and 
Progress Toward Goals 

Job-Person 
Match 

Discussions, 
Developmental 

Assignments 
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Nos tradicionais sistemas de gestão de desempenho, a ênfase é dada para 

resultados quantitativos específicos, atingidos no passado recente, e o foco está 

na premiação pelo resultado (prêmios de mérito ou bônus). Muita importância é 

dada ao "o que" da ação. 

Segundo o autor, alguns potenciais problemas estão ligados à modalidade 

tradicional de gestão. São eles: 

• Os critérios de avaliação são vistos pelos colaboradores como desiguais e 

injustos, uma vez que: 

a um grupo de colaboradores sente que, para ser bem avaliado, deve se 

esforçar mais e obter melhores resultados de desempenho do que 

outros colaboradores na mesma atividade ou função; 

a trabalhadores sentem que são avaliados em relação a um 

desempenho global, dentro de uma distribuição normal, independente 

do grau de esforço envidado ou de resultado obtido em determinada 

atividade individual; 

a algumas métricas nãQ estão sob o controle dos trabalhadores; 

a colaboradores possuem pouca influência nos resultados de 

desempenho impostos a eles; 

• A avaliação de desempenho sozinha é vista como mera burocracia que não 

traz benefícios ao desenvolvimento das competências do colaborador ou 

orientação para progressos de carreira; 

• Os sistemas de gestão de desempenho têm pouco impacto na forma como 

gerentes administram ou fornecem feedback a seus subordinados; 

• Os sistemas não reforçam ou alinham os esforços dos colaboradores em 

torno da estratégia da empresa, uma vez que não direcionam o 

comportamento do colaborador para as prioridades da estratégia 

organizacional; 

• As avaliações costumam ser "inflacionadas", isto é, se todos forem 

classificados como 4 em uma escala de 1 a 5, torna-se difícil elaborar planos 
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de sucessão ou até mesmo decidir sobre promoções. 

As questões acima acabam por apontar para a necessidade de uma gestão de 

desempenho diferenciada. 

Um modelo de gestão de desempenho baseado em competências redireciona o 

foco da mera obtenção ou não de resultado. Além disso, considera o 

comportamento e as competências demonstradas no processo de cumprimento 

de um objetivo. Isso significa dizer que a própria avaliação do desempenho sofre 

uma alteração e passa a considerar os comportamentos e as competências do 

colaborador com o melhor resultado como a referência a ser seguida para se 

alcançar determinado objetivo. É com base nessa referência que são abertas as 

portas para que os gestores possam oferecer feedback e apoiar atividades de 

treinamento, coaching e desenvolvimento de competências de seus 

colaboradores. 

Com a evolução do conceito de competências, conforme visto na primeira parte 

deste trabalho, os gestores começam a despertar ~eu interesse não somente 

pelo "o que" da ação, mas também pelo "como", onde a ênfase é redirecionada 

para o futuro e o foco para o desenvolvimento de competências. 

A gestão de desempenho por competências é particularmente ·interessante em 

ambientes de incerteza, onde o colaborador não possui total controle sobre os 

seus resultados devido a fatores externos à organização (por exemplo, retração 

de mercado em conseqüência a queda de investimentos externos). Quanto 

menor o con~role sobre os resultados, maior deve ser o foco da gestão nas 

competências demonstradas. 

Também pode ser .interessante em atividades onde não se consegue observar 

resultados tangíveis mensuráveis (por exemplo, a cortesia de um atendente). 

Quanto mais subjetivo for o resultado de uma atividade, mais adequada se torna 
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a avaliação das competências expressas. 

Outra boa oportunidade para a avaliação dos colaboradores por competências 

se 'dá em situações onde o resultado da qualidade da interação e do trabalho em 

equipe é mais importante do que o resultado individual de cada colaborador. 

Nessa oportunidade, avaliar o comportamento de cooperação e de trabalho de 

conjunto pode ser mais importante do que o resultado trazido por um único 

membro do grupo. 

Em suma, a gestão de desempenho por competências parece estar mais voltada 

a garantir o futuro da organização e a fornecer uma resposta ao desafio de se 

vencer em mercados altamente competitivos. A gestão estratégica para a 

obtenção de vantagem competitiva, capaz de viabilizar e sustentar a empresa a 

longo prazo, requer resolver o quebra-cabeça das inúmeras combinações 

possíveis das competências individuais e coletivas para que a sua interação 

produza uma competência essencial inigualável e resultados melhores que os 

obtidos pelas combinações apresentadas pela concorrência. 

6 Como construir a relação entre a mobilização de competências e a 

obtenção do desempenho esperado 

Diversos são os autores que discorrem sobre como construir essa relação. 

Zarifian (2001) propõe quatro condições para a construção dessa relação. A 

primeira é garantir que cada colaborador entenda as implicações estratégicas da 

empresa na qual atua e permitir que se aproprie delas, para que se sinta 

compelido a disponibilizar suas competências individuais e fazê-las interagir 

cooperativamente com o grupo. Para tanto, a visibilidade da estratégia e das 

competências essenciais que a empresa pretende privilegiar torna-se 

imprescindível para que cada indivíduo dê sentido a seu trabalho e a seu 
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envolvimento, situe a sua contribuição, mobilize o seu repertório de 

competências e identifique as suas necessidades de desenvolvimento. 

A segunda condição está em esclarecer a relação de causa e efeito entre a 

atuação local e o desempenho global. A competência individual é mobilizada 

quando é clara a percepção da cadeia de cooperação existente entre o agir local 

e o resultado global. Mais uma vez, dá-se sentido ao trabalho. 

A terceira condição é que se conceda ao indivíduo a faculdade e o direito de 

julgar situações e de tomar decisões pertinentes e diretamente relacionadas à 

estratégia organizacional, no momento em que forem necessárias. A autonomia 

de julgamento e de decisão favorece a mobilização das competências individuais 

e coletivas em prol da competência essencial. 

A quarta condição é que exista uma filosofia e uma necessidade de melhoria 

contínua do desempenho na empresa. É na busca pelo progresso e no desafio 

do novo que as competências atuais são estimuladas a mudar e/ou que novas 

competências surgem. 

Le Boterf (2003) compartilha do pensamento de que algumas condições devem 

ser obedecidas para que a competência organizacional possa emergir e gerar os 

resultados esperados. Para o autor, complementares às de Zarifian (2001 ), são 

desejáveis as seguintes condições, entre outras: 

• Organizar a cooperação entre as competências - determinar uma linguagem 

comum a ser compartilhada pelo grupo e facilitar a complementaridade entre 

as competências individuais para que sejam amplificadas por outras que as 

cercam; 

• Facilitar as relações de ajuda entre os diversos colaboradores ou junto a 

especialistas para favorecer o apoio mútuo e o compartilhamento do saber; 

• Dispor de uma ferramenta de ofertas e procuras de competências, 

I 
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principalmente se a rede de cooperação for extensa; 

• Implantar estruturas de geometria variável, onde o mesmo colaborador possa 

ser simultaneamente o líder de um projeto, o colaborador de outro e o 

consultor de um terceiro, para facilitar a sinergia e o intercâmbio de 

competências; 

• Implantar uma memória organizacional a fim de construir e de consolidar uma 

base de conhecimentos, de valores e de princípios comuns. 

Em se tratando da gestão de pessoas para a obtenção de resultados, A. Fleury e 

M. T. L. Fleury (2001) afirmam que, em seus trabalhos de consultoria, têm 

observado mudanças significativas no gereciamento dos recursos humanos 

quando é incorporado o conceito de competência. Mencionam que novas 

técnicas vêm sendo empregadas nos processos de recrutamento e seleção a fim 

de identificar pessoas com potencial de crescimento e flexibilidade para enfrentar 

incidentes críticos e demandas crescentes das empresas. Também asseveram 

que os processos de treinamento e desenvolvimento vêm assumindo novos 

contornos, com o objetivo de garantir que todo o processo de desenvolvimento 

das pessoas esteja alinhado às estratégias de negócio e às competências 

essenciais da organização. Além disso, em se tratando do sistema de 

remuneração, começa-se a observar que algumas empresas estão 

desenvolvendo modelos baseados em níveis de competência e propostas de 

remuneração co.ndizentes com cada um desses níveis. 

Ainda poderia ser citada a abordagem dos sistemas de trabalho de alto 

desempenho, conforme mencionado anteriormente. Segundo Nadler et ai 

(1994), os sistemas de trabalho de alto desempenho já produziram resultados 

importantes em empresas nas quais foram aplicados, a saber: 

• Redução de custos; 

• Menor índice de erros e melhor qualidade geral de serviços e produtos; 
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• Maior motivação interna e de dedicação dos funcionários; 

• Menor rotatividade e absenteísmo; 

• Maior ênfase na aquisição de conhecimento e no valor do aprendizado; 

• Maior capacidade de adaptação. 

No quadro abaixo, é possível comparar os princípios que norteiam os sistemas 

de trabalho tradicional e o de alto desempenho, conforme sugerido pelos autores 

citados acima. 

Quadro 6.1 Comparação dos Princípios de Projetos dos Sistemas de Trabalho 

Tradicional e de Alto Desempenho {STAD) 

Tradicional Sistema de Trabalho de Alto 
Desempenho (STAD) 

Projeto voltado para o interior Projeto centrado no cliente e ambiente 

Unidades fracionadas e muito controladas Unidades com liberdade de ação e 
autônomas 

Exigências ambíguas Direção e metas claras 

Inspeção de erros Controle de variação na fonte 

Predomínio do sistema técnico Integração sociotécnica 

Fluxo limitado de informações Fluxo acessível de informações 

Funções limitadas, fracionadas Funções compartilhadas e enriquecidas 
pelo intercâmbio 

Práticas de recursos humanos Práticas de recursos humanos com 
controladoras e restritivas liberdade de ação 

Estrutura, processo e cultura Estrutura, processo e cultura 
administrativas controladoras administrativas com liberdade de ação 

Projetos estáticos dependentes do Capacidade de reprojeto 
reprojeto pela administração superior 

Fonte: NADLER et ai. , 1994 .p. 107 

I 
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Os princípios dos Sistemas de Trabalho de Àlto Desempenho favorecem o 

desenvolvimento e o fortalecimento de competências individuais, coletivas e 

organizacionais e os resultados obtidos de sua aplicação evidenciam a relação 

existente entre a mobilização de competências e a obtenção do desempenho 

esperado. 

I 
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Parte 111 

Gestão de desempenho baseada em competências: um estudo de caso 

Esta parte tem por objetivo analisar um caso de gestão de desempenho ocorrido 

no período entre 1999 e 2003 e apontar onde a gestão por competências pode 

ser identificada. Serão descritos os passos seguidos pela empresa na concepção 

da estratégia, a sua implantação e os resultados obtidos ao final de quatro anos. 1 

7 A empresa 

A empresa neste estudo é líder mundial em comunicação sem fio, soluções de 

comunicação para a indústria automotiva e sistemas de banda larga. 

Fundada nos Estados Unidos há 75 anos, possui aproximadamente 97 mil 

funcionários em diversos países e atua em diferentes segmentos de mercado 

por meio da produção de soluções tecnológicas representadas por seis unidades 

de negócios, a saber: 

• PCS - Personal Communicatíons Sector 

• SPS - Semiconductor Products Sector 

• GTSS - Global Telecom Solutions Sector 

• CGISS- Commercial, Government and Industrial Solutions Sector 

• I ESS - Jntegrated Electronic Systems Sector 

• BCS - Broadband Communications Sector 

1 As informações sobre o caso foram gentilmente cedidas e aprovadas para publicação pela empresa em 
estudo. 

I 
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Em 2002, a empresa apresentou vendas globais da ordem de US$ 26,7 bilhões e 

prejuízo líquido deUS$ 2,5 bilhões, recuperando-se de uma perda de mais de 

US$ 3,9 bilhões no ano anterior. 

Desde 1995, foram investidos US$ 230 milhões no Brasil, para a instalação de um 

campus industrial e tecnológico no Estado de São Paulo. Além das áreas de 

manufatura de celulares (tecnologias COMA, TOMA e GSM), terminais iDEN, 

estações rádio-base e rádios bidirecionais, estão no campus o Centro de 

Tecnologia de Semicondutores e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Terminais Celulares em hardware, software, mecânica e desenho industrial, bem 

como a base da sua universidade corporativa para treinamento de funcionários e 

a consultoria do de programas de qualidade. 

8 A unidade de negócios2 

O setor CGISS ( Commercial, Government and Industrial Solutions Secto(J é líder 

mundial em radiocomunicação bidirecional, incluindo redes de rádio, sistemas, 

produtos e serviços e soluções integradas de comunicação e tecnologia de 

informação. Seus clientes incluem inúmeras corporações dos setores público e 

privado. 

Com sede em Schaumburg, lllinois, o setor está presente em diversos Estados 

americanos e em países na África, Ásia, Europa, América Latina e Oriente 

Médio, possuindo aproximadamente 14 mil colaboradores. Sua missão é a de 

auxiliar clientes a alcançar suas respectivas missões e aprimorar seu 

desempenho operacional por meio de soluções integradas de comunicação e 

informação. 

2 Neste trabalho será utilizada a nomenclatura "setor" quando designada a unidade de negócios, mantendo o 
alinhamento com o termo corrente conferido pela empresa. 
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Seus produtos e serviços chegam aos clientes através de uma estrutura 

integrada que inclui vendas diretas, vendas indiretas (redes de distribuição, 

integradores e assistências técnicas), organizações de apoio ao cliente e 

extranet. 

Desde 1999, o CGISS destaca-se entre os setores da empresa e entre os 

concorrentes do mercado de telecomunicações por sua solidez em desempenho 

financeiro. 

9 O projeto Performance Excellence3 

9.1 Histórico 

O projeto intitulado "Performance Excellence' (PE) tem sido parte integrante da 

estratégia do setor dedicado a soluções de comunicação para corporações dessa 

multinacional nos últimos cinco anos. Teve início em maio de 1999, quando se 

conduziu uma avaliação que se tornaria referencial para resultados futuros. Nesse 

estudo, foi analisado cada aspecto do negócio utilizando-se os critérios 

estabelecidos pelo Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige nas áreas de 

liderança, planejamento estratégico, foco no cliente e no mercado, informação e 

análise, recursos humanos, gestão de processos e resultados de negócio. Na 

ocasião, foram documentados os pontos fracos e os pontos de melhoria potencial 

em cada um dos critérios de avaliação. Derivada dessa detalhada avaliação, o 

setor atingiu 399,9 pontos em uma escala de 1.000 pontos de classificação do 

Prêmio. 

Assim que foram identificadas as ações necessárias para tratar as questões 

levantadas na avaliação referencial, formaram-se grupos para trabalhar em áreas 

3 O projeto Performance Excellence é um projeto corporativo e possui abrangência mundial, em todos os 
setores da empresa. Esta monografia analisa a aplicação do modelo somente no setor CGISS. 
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prioritárias para a melhoria de desempenho do setor. Após um ano de trabalho, 

conduziu-se uma nova avaliação utilizando-se os mesmos critérios iniciais. Desta 

vez, o setor atingiu 607,5 pontos em agosto 2000, um avanço de 

aproximadamente 40% em relação aos resultados da primeira avaliação. 

Os resultados conquistados em 2000 e a re-avaliação de prioridades para o 

negócio no início de 2001 levaram à decisão da direção mundial de candidatar-se 

ao Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige. O processo de qualificação 

para esse prêmio geralmente envolve três fases distintas: na primeira, 

examinadores individuais revisam e pontuam cada candidato; na segunda, os 

candidatos recebem uma avaliação consensual de todos os examinadores e, na 

terceira, o candidato selecionado recebe a visita dos examinadores para a 

validação da implementação real e da institucionalização da nova estrutura de 

negócio e dos resultados advindos dela. 

Na primeira vez em que se candidatou ao Prêmio, o setor conseguiu chegar com 

sucesso até a segunda fase, não sendo aprovado para a terceira. 

Como resultado do esforço envidado e do feedback recebido em 2001, foram 

implementadas 22 equipes de trabalho voltadas a projetos para a melhoria de 

resultados quantitativos e qualitativos, além de identificados líderes e facilitadores 

para cada um dos critérios de avaliação do projeto Performance Excellence, com 

base nos critérios do Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige, conforme 

já mencionado. O desafio dessas equipes também foi o de coletar evidências do 

progresso contínuo do setor e documentá-las de forma a favorecer a recuperação 

e a referência rápidas às informações do projeto de melhoria de desempenho. Os 

anos de 1999, 2000 e _2001 foram anos de institucionalização de estrutura 

negócios fortemente voltada à excelência de desempenho, que culminou na 

indicação do setor como vencedor do Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm 

Baldrige em 2002. 

/ 
/ 
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Em novembro de 2002, o setor foi notificado de que era a única empresa na 

categoria manufatureira a receber o Prêmio, e uma das únicas três empresas 

vencedoras em todas as indústrias em um total de 49 candidatos naquele ano. 

Em 21 de maio de 2003, o setor recebeu o Prêmio de Qualidade Nacional 

Malcolm Baldrige em cerimônia oficial na cidade de Washington, DC, nos Estados 

Unidos. 

9.2 O que é Performance Excellence? 

Performance Excellence é um modelo estratégico de condução dos negócios que 

determina como atuar e medir resultados enquanto organização, visando o cliente 

em primeiro lugar. 

Apesar de o modelo do Performance Excellence ser parte permanente da 

estratégia da empresa a longo prazo, ele não é rígido e o seu valor advém de sua 

flexibilidade, uma vez que iniciativas, programas e projetos que apóiam o modelo 

podem ser adaptados ao longo do tempo para atender as necessidades do 

negócio. 

O modelo do Performance Excellence tem sua espinha dorsal no Sistema de 

Negócio de Alto Desempenho e é apoiado por três elementos chaves: 

Redefinição de Processos-Chave, Prêmios e Reconhecimento e o Balanced 

Scorecard. 

Sistema de Negócio de Alto Desempenho 

O sistema de negócio de alto desempenho é a .base do Performance Excellence e 

utiliza os critérios do Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige como 

diretriz, a saber: liderança, planejamento estratégico, foco no cliente e no 

mercado, informação e análise, recursos humanos, gestão de processos e 

resultados de negócio. Seu objetivo é o de criar uma organização de alto 

I 
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desempenho que é orientada para resultados e tocada em clientes. 

Redefinição de Processos-Chave 

Um processo-chave é um processo crítico para o sucesso do negoc1o. A 

redefinição de um processo-chave agrega valor porque os processos passam a 

operar mais efetivamente, criando, por sua vez, uma vantagem competitiva para a 

empresa, o que facilita a retenção de clientes atuais, a conquista de novos 

clientes, a satisfação dos acionistas e a obtenção de resultados. 

Prêmios e Reconhecimento 

Os programas de prêmios e reconhecimentos incluem, entre outros: 

1) Sistema de Planejamento de Remuneração 

2) Programa de aquisição de ações com desconto 

3) Prêmios 

4) Stock Options- Opções de compra de ações 

Balanced Scorecard 

É uma ferramenta que ajuda a alinhar e a vincular os objetivos estratégicos da 

empresa, os objetivos do negócio e os objetivos individuais de seus colaboradores 

para alcançar os resultados quantitativos e qualitativos almejados. O lado 

esquerdo do Balanced Scorecard mostra a direção estratégica do negócio e o 

lado direito dá ênfase na medição do desempenho. 

O alinhamento individual de cada funcionário é facilitado através do alinhamento 

dos objetivos do Balanced Scorecard com os objetivos do Personal Commitment 

(Comprometimento Pessoal) - ferramenta de uso individual orientada à definição 

e ao acompanhamento do progresso dos objetivos e resultados do funcionário ao 

longo de um ano. Essa ferramenta será abordada mais adiante. 
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1 O A lmplantanção do Performance Excellence 

Abaixo é possível visualizar a forma pela qual o modelo de Performance 

Excel/ence foi institucionalizado no setor. O círculo interno representa o modelo de 

negócio de alto desempenho e o círculo externo, representados por setas, os 

quatro passos utilizados para a sua implementação. 

Figura 10.1 A implantanção do Performance Excellence 

1. O primeiro passo é uma avaliação do desempenho do setor por meio dos sete 

critérios do Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige. 

2. Após identificar as oportunidades de melhoria, o próximo passo é identificar 

como essas oportunidades serão abordadas. 
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3. O terceiro passo traz a designação de equipes para trabalhar nas 

oportunidades de melhoria. As equipes podem variar em tamanho e o foco de seu 

trabalho pode estar direcionado à criação de novos processos até a redefinição de 

processos-chave. 

4. O quarto passo está vinculado a resultados, os quais são continuamente 

monitorados e relatados. Como o modelo do Performance Excel/ence faz parte 

permanente da estratégia organizacional, após o quarto passo é realimentado 

com informações de uma nova análise referencial e o processo é reiniciado. 

1 0.1 Primeiro passo: Análise Referencial 

Como mencionado anteriormente, o sistema de negócio de alto desempenho é 

parte fundamental no desenvolvimento da estratégia da empresa. Ele presta 

fundamental auxílio nas decisões de como competir em mercados escolhidos. A 

análise referencial é, portanto, o primeiro passo na definição da estratégia a ser 

traçada. Ela começa com o entendimento claro do ambiente externo e das 

competências organizacionais. Como a análise referencial é parte de um processo 

cíclico, ela inicia com o estudo da estratégia em vigor e sua validade para a 

condição ambiental corrente. A intenção é a de sempre construir a estratégia 

organizacional futura com base no entendimento do que está mudando no 

mercado. 

O estudo do ambiente externo cobre os mercados atuais e futuros, bem como 

concorrentes atuais e alianças potenciais, que podem afetar a existência do 

negócio. Além disso, o estudo também abrange o mapeamento das competências 

organizacionais de forma a garantir a compatibilidade das necessidades do 

mercado com as capacidades internas da organização para atendê-las. Sem esse 

entendimento, poder-se-ia presumir, inadvertidamente, que um processo ou uma 

habilidade necessários para a execução de uma estratégia já existissem na 

empresa e essa falsa impressão poderia causar impacto negativo nos resultados 
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almejados. A análise referencial auxilia a identificação de falhas críticas entre o 

desempenho organizacional atual e o desempenho desejado. 

O estudo do perfil organizacional é uma das recomendações feitas pelo National 

lnstitute ot Standards and Technology a empresas que anseiam instituir o modelo 

Performance Exce/lence do Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige. O 

questionário detalhado sugerido para aplicação pode ser encontrado no manual 

Getting Started with the Criteria for Performance Excellence: A Guide to Self

Assessment and Action, encontrado no website do instituto. 

Os ·critérios do Prêmio Malcolm Baldrige para a excelência de desempenho 

constituem a ferramenta de análise utilizada pelo setor. Nela, o setor é capaz de 

analisar seus pontos fortes e fracos nas seguintes áreas: 

1. Liderança 

Examina como os líderes de uma organização abordam questões sobre valor 

e expectativas de desempenho, bem como foco nos clientes e outros 

stakeholders, delegação de poderes, inovação, aprendizado e direção 

organizacional. Também analisa como uma organização lida com sua 

responsabilidade social e apóia ações comunitárias. 

2. Planejamento Estratégico 

Examina o desenvolvimento da estratégia da empresa e os processos de sua 

implementação. 

3. Foco no Cliente e no Mercado 

Examina como uma organização determina as solicitações, expectativas e 

preferências de clientes e mercados, além de como uma organização constrói 

seu relacionamento com seus clientes e determina o seu grau de satisfação. 
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4. Informação e Análise 

Examina o sistema de mensuração de desempenho da organização e como 

ela analisa dados e informação para avaliar e compreender o desempenho 

total. 

5. Recursos Humanos 

Examina como uma organização permite que os seus funcionários se 

desenvolvam e utilizem suas competências e como alinha sua força de 

trabalho com os objetivos da empresa. 

6. Gestão de Processos 

Examina aspectos-chave da gestão de processos da organização, incluindo 

processos com foco em clientes, entrega de produtos e serviços e pós-venda. 

7. Resultados de Negócios 

Examina o desempenho e a melhoria organizacionais em áreas chaves como 

clientes/mercados, operações, pessoas (RH) e finanças, além da melhoria 

relativa em comparação com concorrentes. 

Os critérios oferecem um modelo para a melhoria de desempenho que 

vislumbram dois resultados importantes na estratégia da empresa: 

1 . Oferta constante de valor a clientes, mercados e acionistas. 

2. Melhoria da efetividade do modelo de negócios da empresa. 

Por sua aceitação global e comprovado resultado, os critérios do modelo de 

excelência do Prêmio Malcolm Baldrige foram escolhidos pela empresa para servir 

de parâmetro e guia na transformação sistemática e positiva do desempenho de 

seu negócio. 
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Uma vez terminada a análise referencial, obtém-se uma lista de questões e 

oportunidades que necessitam ser abordadas e avaliadas para a compreensão do 

seu impacto potencial nos objetivos de desempenho a longo prazo. Após definido 

um curso de ação para cada uma das questões e oportunidades, o próximo passo 

é reuni-las todas, traçar uma estratégia organizacional e alocar recursos 

financeiros e não-financeiros. 

O passo final do desenvolvimento da estratégia é comunicá-la para os diversos 

níveis da organização e garantir que seja traduzida em objetivos e planos de ação 

consistentes com a visão global. O processo de comunicação tem início nos níveis 

mais altos e continua até que todos os funcionários a conheçam e saibam como 

suas funções individuais contribuem para o sucesso do todo. 

A tradução da estratégia global ocorre com a ajuda do Balanced Scorecard, 

amplamente divulgado em cascata pelos diversos níveis organizacionais. Isso 

assegura o alinhamento entre o topo da organização e os níveis mais baixos. O 

Balanced Scorecard também serve de ferramenta para ligar a direção estratégica 

no longo prazo com os resultados e processo~ de curto prazo que são 

necessários para o sucesso do negócio. 

Balanced Scorecard 

O Balanced Scorecard ou Performance Excellence Scorecard estabelece 

claramente as prioridades organizacionais e assegura o vínculo entre a estratégia 

desenvolvida e a sua execução. Ele é formado para que seja possível a 

visualização da direção estratégica da empresa e das métricas utilizadas na 

avaliação de seu desempenho e é dividido em quatro colunas, duas para a 

. direção estratégica e duas para as métricas de desempenho. Sua concepção 

segue um fluxo lógico da esquerda para a direita, dos objetivos estratégicos para 

os resultados de negócio. Alinhamentos ao scorecard global são promovidos por 

toda a corporação, em cascata, através de scorecards desde setores até 

departamentos regionais. Apesar de poderem existir vários scorecards na 
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organização, todos seguem o mesmo padrão e são consistentes com a versão de 

sua linha de comando. 

0-~0 
Ligação entre Est atégia e Resultadc 

• 

Figura 10.2 O scorecard 

O scorecard, como mencionado, está dividido em duas partes: a Direção 

Estratégica e as Métricas de Desempenho (fig. 1 0.2): 

1. Direção Estratégica 

A metade à esquerda do scorecard traz a direção estratégica da empresa 

conforme definida no processo de desenvolvimento estratégico descrito acima. 

Seu conteúdo é voltado para clientes, mercados e acionistas e está dividido em 

duas colunas. 
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A coluna 1 inclui a visão da organização e seus objetivos estratégicos para 

determinado período. Estes últimos são objetivos de longo prazo originados do 

processo de desenvolvimento da estratégia e abrangem áreas de desempenho 

como finanças, operação, satisfação de cliente e participação de mercado. São 

objetivos descritivos e mensuráveis. 

A coluna 2 contém as iniciativas do ano corrente necessárias para atingir os 

objetivos estratégicos. As iniciativas geralmente incluem o maior obstáculo ou 

desafio daquele período, que é crítico para o sucesso da organização como um 

todo. A validade destas iniciativas é de, geralmente, 12 a 18 meses. A cada 

iniciativa é designado um responsável, que responderá pelo seu cumprimento. 

Apesar de poderem variar de setor para setor, as sub-categorias do scorecard 

devem refletir o que é necessário para que o seu fluxo seja lógico da esquerda 

para a direita, garantindo que o alinhamento dos objetivos estratégicos com as 

medidas de desempenho seja claramente compreendido por todos os 

funcionários. 

2. Métricas de Desempenho 

A metade à direita do scorecard concentra informações sobre o desempenho da 

empresa (ou do setor) naquele determinado ano, especificamente dos processos 

internos e resultados de negócio requeridos para atingir o sucesso almejado. Ela 

vincula a direção estratégica, à esquerda, aos resultados que a organização se 

compromete a atingir, à direita. Ou seja, aqui está o vínculo entre o planejamento 

e a execução. Os resultados que aparecem do lado direito do scorecard devem 

ser atingidos em um ano. As métricas de desempenho também estão divididas em 

duas colunas. 

A coluna 3 lista projetos específicos identificados para abordar e sanar as falhas 

identificadas na análise referencial e, geralmente, incluem processos 
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fundamentais e sistêmicos essenciais para a operação como um todo. Cada 

projeto nesta coluna estabelece prioridades claras para a construção e a 

sedimentação de um modelo de negócio de alto desempenho. Além disso, cada 

projeto está vinculado a um dos seis primeiros critérios do modelo de excelência 

de desempenho do Prêmio Malcolm Baldrige. O sétimo critério é a última coluna 

do scorecard em si. 

A coluna 3 permite à empresa criar um verdadeiro alinhamento com o modelo de 

negócio de alto desempenho, no sentido de que os processos internos estejam 

relacionados com as estratégias-chave, orientados a resultados e desenhados 

para criar valor para clientes, acionistas e funcionários. 

A coluna 4 lista os resultados de negócio que devem ser atingidos para que as 

iniciativas do ano sejam cumpridas. É nesta coluna que são incluídas as métricas 

que definem o sucesso da organização. 

Os resultados medidos no scorecard são, então, convertidos em métricas 

específicas, ponderadas, e registradas em um sistema que determina uma 

graduação para o scorecard. É com base nesta graduação que os funcionários 

receberão prêmios e bonificações ao final do período. 

1 0.2 Segundo passo: Abordagem 

Existem distintas formas pelas quais os funcionários podem participar desse 

passo e colaborar com o êxito do projeto Performance Excellence. Duas delas 

estão descritas abaixo. A primeira versa sobre a colaboração em grupo e, a 

segunda, sobre a colaboração individual. 

1. Teaming For Excellence (TFE) 

Teaming for Excel/ence é uma iniciativa que promove a formação de grupos 

/ 
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interdisciplinares e interfuncionais para o estudo de problemas e desenvolvimento 

de soluções voltadas ao negócio. O projeto foi iniciado em junho de 1999 e a 

partir daí um grande número de equipes já foi formado, visando identificar as 

falhas de processos e criar soluções que estejam diretamente vinculadas ao 

Balanced Scorecard da empresa. Em 2002, as soluções encontradas por equipes 

do mundo todo representaram um total de retorno de investimento de mais de 

US$ 75 milhões. 

O TFE procura incentivar a troca de conhecimento através da colaboração entre 

equipes em âmbito mundial na busca por soluções, como exemplo, direcionadas 

para: 

• Gestão Operacional de Caixa 

• Custo de Qualidade 

• e-Business 

• Deficiências no processo de Performance .Excellence 

• Melhores práticas 

Todas as soluções encontradas pelas equipes de trabalho são armazenadas em 

um repositório de acesso global, denominado Knowledge Navigator, onde o 

aprendizado gerado pelos projetos desenvolvidos pelas equipes de trabalho é 

capturado e disponibilizado no esforço de compartilhar conhecimentos, eliminar 

redundâncias, alavancar lições aprendidas, garantir benchmarking efetivo e 

acelerar o processo do Performance Excellenqe. 

Também são classificadas as soluções que produzem maior impacto ou retorno 

ao negócio de acordo com a diretriz registrada no Balanced Scorecard. Como 

forma de reconhecimento, as equipes cujas soluções foram selecionadas têm a 

oportunidade de expor suas conc'lusões em evento interno internacional, onde são 

também premiados os projetos de maior destaque nos itens acima descritos. 

I 
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Todo o processo do TFE visa estimular o desenvolvimento de idéias criativas e 

soluções inovadoras que estejam fortemente alinhadas à estratégia do setor e 

promover o fortalecimento do aprendizado organizacional. 

2. Personal Commitment (PC) 

Individualmente, cada funcionário colabora com o projeto Performance Excellence 

por meio do Comprometimento Pessoal ou Personal Commitment, no qual metas 

individuais são alinhadas às metas organizacionais registradas no Balanced 

Scorecard, promovendo, assim, o foco do trabalho de cada indivíduo na mesma 

direção estratégica. Enquanto o Balanced Scorecard comunica o intento 

estratégico, as metas anuais e as métricas de desempenho da organização, o 

Comprometimento Pessoal é um passo importante na sintonia de cada 

colaborador- suas expectativas, resultados, comportamentos e planos de carreira 

- com uma visão única compartilhada e com o sucesso do negócio. 

A gestão do desempenho individual é, portanto, feita por meio do 

Comprometimento Pessoal e configura parte integral do projeto Performance 

Excellence. A aplicação dessa gestão se dá nos diálogos trimestrais entre o 

funcionário e seu respectivo superior e ferramentas online que auxiliam no registro 

de planos e metas. Os diálogos promovem a troca de informações sobre 

estratégias, expectativas, objetivos, comportamentos · e desenvolvimento 

necessários para atingir os resultados esperados. Com eles, funcionário e 

superior podem planejar, medir e discutir métodos para aprimorar o desempenho 

individual e o desempenho organizacional. Por ser um diálogo, em contrapartida, 

o superior também recebe valiosas informações sobre as necessidades de 

aprendizado, as preocupações, os desafios, os anseios e os planos de 

desenvolvimento de carreira de seu subordinado, entre outros. 
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A freqüência de quatro diálogos por ano, divididos em planejamento (1 2 • 

trimestre), acompanhamento 1 (2º trimestre), acompanhamento 2 (3º. trimestre) e 

fechamento (4º. trimestre), é mandatária e mínima para o período e funciona 

como garantia de que existem um momento e um espaço especialmente 

reservados para esse tipo de atividade. A intenção é a de agir preventivamente e 

minimizar potenciais riscos e prejuízos ao setor que possam advir de uma possível 

falta de conhecimento ou de informação. 

O resultado desse processo é a identificação de ação individual exigida para o 

alcance do desempenho almejado, o acompanhamento da evolução dos planos 

traçados, a definição de ações preventivas e/ou corretivas e a verificação da 

qualidade do resultado atingido contra o resultado planejado. 

O propósito do processo é: 

• Alocar as pessoas certas aos trabalhos certos; 

• Oferecer feedback que vise o aprimoramento de resultados; 

• Melhorar o processo de estabelecimento de metas e desenvolvimento de 

planos de ação; 

• Oferecer oportunidades de desenvolvimento e planejamento de carreira; 

• Diferenciar a remuneração e a premiação de desempenhos extraordinários; 

• Gerenciar de modo pró-ativo o desenvolvimento e a alocação de talentos. 

10.3 Terceiro passo: Execução 

Após a organização ter estabelecido a direção estratégica, priorizado e alinhado 

objetivos e definido responsabilidades individuais, prepara-se, então, para a 

execução propriamente dita das ações para a melhoria efetiva de desempenho e 

para a implementação de processos-chave e ferramentas de trabalho. 

A execução de processos-chave está diretamente relacionada à maneira pela qual 

os objetivos são alcançados e, para que seja amplamente divulgada e aplicada 
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pelos colaboradores do setor em âmbito mundial, exige a formalização de cada 

passo e a divulgação clara do que é de fundamental importância. 

Os processos formais já existentes incluem planejamento de mercados e 

produtos, desenvolvimento de sistemas e produtos e introdução de novos 

produtos, entre outros. Outros são adaptáveis à necessidade da área para a 

identificação, compreensão, antecipação e atendimento das demandas de 

clientes em determinado período. Mas, já existentes ou recém-adaptados, todos 

os processos devem sobretudo visar melhorias contínuas de desempenho e 

resultados e estar diretamente vinculados às diretrizes do Balanced Scorecard. 

A execução também é auxiliada por ferramentas de negócio que enfatizam a 

obtenção de resultados no curto e médio prazos. Uma das ferramentas 

desenvolvidas pela empresa, que conquistou renome internacional e ampla 

divulgação é a metodologia Six Sigma. 

Além dessa ferramenta, pode-se destacar o Employee Pulse Survey, ferramenta 

de pesquisa de satisfação dos. colaboradores internos à corporação, e o próprio 

Teaming for Excellence, conforme visto anteriormente. 

A execução é chave para a filosofia Performance Excel/ence. Sem ela, planos 

tornam-se meramente intenções e perdem seu valor ao longo do tempo. A 

execução é a ponte entre o planejamento e a obtenção efetiva de resultados. 

10.4 Quarto passo: Resultados 

Este é o passo em que se cruza a linha entre a intenção e a realização. Uma vez 

que são identificadas as necessidades e as soluções para atendê-las e que são 

envidados esforços na execução de tais soluções, é hora de entregá-las aos 

stakeholders. A mensuração do espaço compreendido entre a necessidade 
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identificada e a solução dá a real dimensão da qualidade dessa solução, da 

competência do setor em responder a necessidades e do potencial da filosofia 

Performance Excellence. 

É na quarta coluna do Balanced Scorecard que é possível identificar os resultados 

almejados pelo setor, que, além do desempenho financeiro, também retrata os 

resultados relativos à melhoria em processos. O cruzamento das informações do 

Balanced Scorecard com os resultados efetivamente obtidos oferece a real 

dimensão do quão próximo à meta inicial de desempenho o setor, enquanto 

grupo, foi capaz de chegar. Em contrapartida, o cruzamento das informações do 

Comprometimento Pessoal com os resultados efetivamente obtidos em projetos 

mais pontuais oferece a real dimensão do quão próximo o indivíduo foi capaz de 

chegar à meta inicial de desempenho. 

É com base nessa aproximação dos resultados obtidos aos desejados que 

surgem a remuneração dos acionistas, as premiações e as oportunidades de 

carreira de funcionários. 

Se para o setor a avaliação de desempenho é feita pelo mercado - por meio da 

comparação dos seus resultados com os da concorrência e do potencial de 

valorização das ações da empresa em bolsa - para o indivíduo a avaliação é feita 

através da comparação de seus resultados em relação aos de outros funcionários 

de mesmo nível hierárquico. 

O processo de avaliação de desempenho relativo de colaboradores individuais 

chama-se Relative Performance Assessment (RPA) e apóia-se fortemente nos 

resultados obtidos pelo processo do Comprometimento :Pessoal. Por meio dele, 

funcionários do setor no mundo todo são divididos em grupos de pessoas de 

mesmo nível de responsabilidade e de remuneração e seus desempenhos são 

analisados por superiores multifuncionais em sessões especiais. Nessas sessões, 

discutem-se desempenho, competência e comportamentos e classificam-se o~ 
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funcionários em curva ABC, na qual A significa most effective, B significa so/idly 

effective e C significa least effective. 

Ao mensurar o desempenho individual em relação às metas propostas no 

Comprometimento Pessoal e às contribuições de outros funcionários pares, o 

setor pode, de forma mais efetiva: 

• Diferenciar premiações e incentivos entre os vários níveis de desempenho; 

• Identificar os talentos e os líderes do futuro; 

• Oferecer feedback mais preciso e significativo nas sessões de fechamento do 

Comprometimento Pessoal; 

• Fazer comparações para oferecer melhores oportunidades de 

desenvolvimento, rotação e promoção através do setor. 

A avaliação pelo RPA ocorre ao longo do processo de Comprometimento Pessoal. 

A intenção é de incluir no diálogo de fechamento o feedback sobre o funcionário 

recebido no RPA e, juntamente com a informação sobre os resultados obtidos, 

traçar a sua estratégia individual de desempenho, o que também incJui a 

identificação da necessidade por desenvolvimento de competências. 

Nesse sentido, traça-se um plano de desenvolvimento que engloba não somente 

cursos presenciais internos oferecidos em currículos especialmente preparados, 

mas também: 

• Cursos internos em mídia eletrônica; 

• Cursos externos, presenciais ou em mídia eletrônica; 

• Intercâmbio com outros setores ou regiões geográficas; 

• Participação em projetos· específicos; 

• Preleção de palestras, seminários e cursos; 

• Exposição a diferentes níveis hierárquicos; 

• Leitura de material específico; 

I 
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• Participação em diferentes grupos de trabalho ; 

• Participação no Teaming for Excellence; 

• Outras oportunidades de desenvolvimento. 

O RPA e o Comprometimento Pessoal são ferramentas utilizadas para a gestão 

do desempenho de cada indivíduo do setor, assim como o modelo de 

Performance Excellence é utilizado para a gestão do desempenho organizacional. 

Em resumo, as duas avaliações - a individual e a organizacional - seguem 

passos muito parecidos. Partem do ponto onde são traçados objetivos e planos de 

ação (análise referencial e diálogo de planejamento), seguem dois momentos de 

definição específica de ação e de execução (abordagem/execução e diálogos de 

acompanhamento) e terminam na análise dos resultados obtidos (resultados e 

diálogo de fechamento). Ambos os ciclos são realimentados com feedback e se 

reiniciam a partir de um plano de desenvolvimento de melhoria de desempenho, 

obedecendo a filosofia global do Performance Excellence. 

11 Resultados obtidos após quatro anos 

Após a implantação do projeto Performance Excellence, o setor apresentou 

resultados importantes e positivos. Em um período de quatro anos, de 1999 a 

2002, mostrou níveis de satisfação do cliente e recompra/recomendação acima 

de 88%, em uma escala de O a 1 00%, e níveis de satisfação que migraram de 

85% de cliente satisfeitos e muito satisfeitos para 99%. Além disso, métricas 

sobre a percepção dos clientes indicam que suas soluções são tidas como 

melhores do que as do concorrente mais próximo em 21%. 

Melhorias na área de manufatura também foram registradas. O índice de 

defeitos por produto está em 5,38 Sigma, ou, 52 partes por milhão. O ciclo 

produtivo para aparelhos de radiocomunicação melhorou 26% de 1999 a 2002. A 
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produtividade por funcionário, mensurada através de vendas por funcionário, 

aumentou 32% no mesmo período. 

Desde 1999, o setor também apresentou melhorias em seu desempenho 

financeiro, com um retorno sobre ativos de 7% contra uma média negativa para 

organizações no mercado de telecomunicações no mesmo período. 

Também não se pode deixar de mencionar mais uma vez que o setor conseguiu 

ser reconhecido mundialmente pelo Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm 

Baldrige devido à melhoria e ao desempenho apresentados nesse período de 

quatro anos. 

I 
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Parte IV 

Análise crítica e conclusão 

12 Análise crítica 

A análise do caso descrito tem por finalidade demonstrar como o modelo de 

Performance Excellence se relaciona ao conceito de gestão de desempenho 

baseado em competências. Pela riqueza de informações constantes na 

descrição do caso real, poder-se-ia abordar diferentes aspectos de gestão, como 

estratégia, alinhamento e comprometimento, avaliação de resultados, entre 

outros, que levaria o leitor a uma visão mais ampla e ao entendimento holístico 

dessa organização. No entanto, optamos por concentrar a atenção na gestão por 

competências e analisar o caso à luz das condições propostas pelos autores 

mencionados neste trabalho. 

Conforme visto na parte 11, Zarifian (2001) propõe que a construção da relação 

entre a mobilização de competências e desempenho seja baseada em 

determinadas condições. 

A primeira delas é que o indivíduo compreenda as implicações estratégicas da 

empresa e se sinta compelido a disponibilizar suas competências individuais e 

interagi-las cooperativamente com o grupo. No caso acima descrito, pode-se ver 

que todos os colaboradores possuem acesso ao direcionamento estratégico da 

empresa, bem como aos resultados esperados. É por meio do Balanced 

Scorecard que a estratégia global é traduzida e que os colaboradores podem 

visualizar a direção para a qual a empresa deseja ir. Com essa ferramenta, o 

indivíduo pode identificar qual competência disponibilizar e a partir daí, com a 

ajuda do instrumento Comprometimento Pessoal, mobilizar essa competência 

para o atingimento de metas alinhadas às prioridades organizacionais e poder 

ser reconhecido e remunerado de acórdo com o seu desempenho. 

I 
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A segunda condição está em esclarecer a relação de causa e efeito entre a 

atuação local e o desempenho global. Essa condição parece ser atendida no 

caso estudado quando se identifica a estreita ligação existente entre o 

desempenho individual e o desempenho global. Isso significa dizer que, com os 

instrumentos disponíveis nos diversos níveis da organização (do micro, 

individual, ao macro, organizacional), essa relação de causa e efeito é mais 

evidente e a avaliação de desempenho proposta para cada um desses níveis 

funciona como o elo que ajuda a explicar os motivos para sucessos ou fracassos 

de desempenho nessa relação. 

A terceira condição é que se conceda ao indivíduo a faculdade e o direito de 

julgar situações e de tomar decisões pertinentes e diretamente relacionadas à 

estratégia organizacional, no momento em que forem necessárias. Neste ponto, 

vale mencionar que a avaliação relativa de desempenho individual (RPA) leva 

em consideração não somente os resultados de desempenho obtidos pelo 

colaborador, mas também os comportamentos demonstrados por ele. Nesse 

sentido, são considerados (e incentivados continuamente) comportamentos que 

expressem a disposição do indivíduo para compreender a situação que lhe é 

proposta, avaliar ações e alternativas, tomar riscos e atuar no momento 

necessário. Um colaborador pode se destacar dentro de um grupo com o qual 

está sendo comparado se comprovado que este agiu de forma consciente, 

deliberada e inovadora para alcançar determinada meta organizacional, dentro 

dos princípios éticos da empresa. 

A quarta condição é que exista uma filosofia e uma necessidade de melhoria 

contínua do desempenho na empresa. Pode-se indicar a necessidade de 

melhoria contínua para essa empresa ao relacionarmos as transformações e os 

desafios pelos quais vem passando nos mercados em que atua ao longo de 

seus 75 anos de existência. Sua sobrevivência somente é garantida se puder 

manter uma vantagem competitiva sustentável e única perante seus 

concorrentes. 
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Quanto à filosofia de melhoria contínua, é possível identificar essa quarta 

condição de Zarifian (2001) em dois níveis na empresa: o nível organizacional e 

o nível individual. No primeiro, consegue-se perceber a nítida preocupação da 

empresa em aprimorar-se continuamente por meio de um aprendizado 

organizacional dinâmico. Vem daí, por exemplo, o programa Teaming for 

Excellence, que fomenta o aprendizado colaborativo. Pode-se, da mesma forma, 

citar o incentivo à construção e à manutenção da memória organizacional com 

instrumentos de tecnologia de informação como o Knowledge Navigator ou o 

Compass, ambos repositórios de acesso global. E mais, pode-se também 

sublinhar que foi essa empresa a precursora da metodologia Six Sigma, 

mundialmente reconhecida e adotada por diversas empresas. Vale ainda 

ressaltar que o próprio Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm Baldrige também 

fortalece o entendimento de que essa organização é voltada à melhoria 

contínua. 

No segundo nível, o individual, nota-se que a filosofia migra para o colaborador 

de forma coerente com a aplicação no nível organizacional. Está presente no 

plano de desenvolvimento do Comprometimento Pessoal, com o incentivo à 

participação em cursos e palestras, à exposição a diferentes níveis hierárquicos, 

à leitura de material específico, e à participação em distintos grupos de trabalho 

e projetos, entre outros. Mais ainda, é também possível extrair do RPA uma 

preocupação com a melhoria contínua dos recursos humanos na empresa. O 

processo de avaliação relativa de desempenho individual vislumbra apontar os 

pontos fortes e fracos do desempenho do colaborador ao longo do período de 

um ano, identificar comportamentos que auxiliaram ou dificultaram a obtenção 

dos resultados esperados, comparar atuações de pares na resolução de 

problemas ou desafios semelhantes e definir o curso de ação adequado para o 

fortalecimento ou desenvolvimento das competências requeridas de cada 

colaborador. 
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Le Boterf (2003) parece compartilhar com Zarifian (2001) o pensamento de que 

algumas condições devem ser obedecidas para que a competência 

organizacional possa emergir e gerar os resultados esperados. 

Para esse autor, deve-se organizar a cooperação entre as competências através 

da determinação de uma linguagem comum a ser compartilhada pelo grupo e da 

complementaridade entre as competências individuais para que sejam 

amplificadas por outras que as cercam. A empresa do caso parece estimular 

essa linguagem comum ao estabelecer e manter ao longo de cinco anos um 

programa bastante robusto voltado à excelência de desempenho. Introduzir o 

Balanced Scorecard e o Comprometimento Pessoal como instrumentos de 

gestão de desempenho é em si promover uma linguagem organizacional comum 

sobre processos. A mobilização das competências individuais e a 

complementaridade de competências para o alcance de uma meta comum 

podem ser encontradas nos programas de Teaming for Excellence, em que são 

formados grupos multidisciplinares voltados para a solução de problemas 

organizacionais específicos. 

Além da primeira, outra condição proposta por Le Boterf (2003) é a de facilitar as 

relações de ajuda entre os diversos colaboradores para favorecer o apoio mútuo 

e o compartilhamento do saber. Aqui podem-se destacar programas formais, 

como o de mentoring, ou informais, como a reunião voluntária de funcionários 

durante o almoço, brown bag /unch sessions, para discutir soluções alternativas 

a problemas comuns, tais como gestão à distância de funcionários, otimização 

do uso do correio eletrônico, etc. 

Outra condição é a de dispor de uma ferramenta de oferta e procura de 

competências, principalmente se a rede de cooperação for extensa. Neste caso, 

pode-se observar que existe uma avaliação individual dos colaboradores e que o 

seu resultado pode apontar para talentos. Contudo, apesar de registrados os 

desempenhos e os talentos ao longo de determinado período, parece não se 

I 
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observar neste setor da empresa a existência de um sistema que colete 

informações sobre competências individuais e informe a disposição destas 

competências para determinados projetos ou cargos. O instrumento RPA parece 

ainda precisar preencher essa lacuna para que também venha a se tornar um 

repositório para a consulta e a busca por profissionais com competências 

específicas. 

Uma quarta condição é a de implantar estruturas de geometria variável, onde o 

mesmo colaborador possa ser simultaneamente o líder de um projeto, o 

colaborador de outro e o consultor de um terceiro, para facilitar a sinergia e o 

intercâmbio de competências. Nesta empresa, hoje, a estrutura organizacional 

não é a de geometria variável, como aponta Le Boterf (2003), mas seus 

programas são desenhados de maneira a estimular o intercâmbio de papéis 

entre os colaboradores. Isso significa dizer que, apesar de possuir uma estrutura 

matricial, uma estrutura de geometria variável pode ser observada nos projetos 

conduzidos pelo setor e aí demonstrar sua colaboração com os resultados de 

desempenho esperados. Na verdade, esse desenho organizacional está 

diretamente relacionado a outra condição do autor, q~e propõe a empresas 

possuir estruturas matriciais e projetos transversais a fim de permitir maior 

permeabilidade e novas combinações entre as competências. 

Le Boterf também propõe que a organização implante uma memória 

organizacional a fim de construir e de consolidar uma base de conhecimentos, 

de valores e de princípios comuns. Assim como identificado nas condições 

propostas por Zarifian (2001 ), mais uma vez o Know/edge Navigator e o 

Compass podem ser citados como repositórios de acesso global que auxiliam na 

construção e na reprodução de conhecimento explícito na empresa. 

Em se tratando das condições propostas para a mobilização das competências 

individuais, a fim de potencializar as competências essenciais de uma 

organização, a empresa parece estar alinhada com o pensamento dos autores 

citados. Além disso, ela também parece retratar alguns dos avanços em 
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remuneração e desenvolvimento por competências, conforme apontados pelos 

estudos conduzidos por A. Fleury e M. T. L. Fleury (2001 ). 

Quanto ao desenvolvimento dos colaboradores, pode-se observar todo o esforço 

envidado no uso da ferramenta Comprometimento Pessoal para que tenham 

oportunidades variadas a fim de desenvolver suas competências. Conforme 

mencionado anteriormente, essas atividades incluem desde a educação formal 

até o intercâmbio de funções. Quanto à remuneração por competências, por sua 

vez, é possível identificar o esforço da empresa em compensar seus 

colaboradores com base no resultado de suas atividades, sempre alinhadas à 

estratégia global, e no desenvolvimento de suas competências. É no RPA que a 

análise do desempenho do funcionário ocorre e esta análise leva em 

consideração não somente o resultado de um trabalho, mas também a maneira 

pela qual o colaborador mobilizou suas competências para atingi-lo. Da análise 

surgem as propostas de remuneração a cada indivíduo. Interessante notar que a 

remuneração não se baseia na posse ou não de um conhecimento ou de uma 

habilidade, mas sim na demonstração do uso efetivo da competência em 

situações que a demandaram. Essa forma de análise parece favorecer que 9 

conhecimento e a habilidade estejam efetivamente sendo utilizados em prol do 

negócio, e não simplesmente sendo acumulados e correndo o risco de 

obsolescência. Esta avaliação parece estar em sintonia com o conceito de 

competência apresentado por Le Boterf (2003) quando discorre sobre a 

mobilização dos saberes. 

Mas é na questão de seleção de colaboradores que esta empresa ainda parece 

não ter evoluído para o conceito de competências. Apesas de o setor ter sofrido 

forte impacto da retração do mercado mundial de telecomunicações nos últimos 

anos e ter reduzido drasticamente o número de contratações, a seleção de 

colaboradores, sejam eles vindos da própria organização ou do mercado externo, 

ainda é bastante dirigida ao cargo. Não se observa a busca pelas competências 

que favorecerão a realização de determinada atividade. Ainda se procura por um 
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profissional que atenda aos requisitos contidos na descrição do cargo e que 

possua determinado perfil de carreira. Em outras palavras, busca-se um recurso 

para preencher um posto de trabalho e não uma competência para atender a uma 

determinada necessidade. 

Poder-se-ia dizer que essa busca com ênfase no cargo é facilitada pelo fato de 

ainda não existir um elo formal entre a competência detectada no RPA e a 

competência identificada como necessária para a execução de determinada 

estratégia. O setor ainda carece de um sistema formal de registro das 

competências existentes no grupo para um acesso fácil e rápido quando preciso. 

O projeto Performance Excel/ence trouxe um progresso bastante interessante à 

gestão e à obtenção do desempenho almejado, ao desenvolvimento dos 

colaboradores e à remuneração baseada em competências; mas parece ainda 

não ter solucionado totalmente a questão da seleção por competências. 

Poder-se-ia atribuir essa deficiência à falta de um sistema referencial de 

competências capaz de fornecer informações relevantes sobre quais 

colaboradores são competentes em quais atividades, que fosse utilizado como um 

banco de dados atualizado periodicamente. Esse modelo já é encontrado em 

outros setores dessa mesma empresa, mas no setor em estudo ainda não foi 

integralmente estabelecido. 

Um potencial problema da falta deste sistema referencial é a não-visibilidade das 

competências individuais disponíveis na organização. É possível que o avanço 

da carreira de um colaborador dentro da empresa fique limitado pela falta de 

exposição de suas competências ao próprio setor ou, até mesmo, a outros 

setores. Da mesma forma, é possível que a organização não consiga enxergar 

mais claramente os recursos de que dispõe para o desenvolvimento 

determinadas atividades. Nesse sentido, a falta do referencial possui um impacto 

negativo para a organização, pois o desconhecimento dos recursos internos 

I 
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pode comprometer a criação de uma vantagem competitiva no mercado. 

Mais ainda, o sistema poderia eventualmente apoiar a organização na gestão de 

seu conhecimento organizacional no tocante à aquisição de conhecimentos por 

meio de processos reativos, conforme argumentam A. Fleury e M. T. L. Fleury 

em seu livro Estratégias Empresariais e Formação de Competências: um quebra

cabeça caleidoscópico da indústria brasileira (2001 ). A aquisição poderia se dar 

pela seleção de pessoas internas à organização que poderiam colaborar na 

renovação dos conhecimentos de determinado grupo ou setor. Estas pessoas 

poderiam ainda colaborar compartilhando suas experiências em determinados 

projetos. 

Os autores acima citados propõem que o processo de gestão do conhecimento 

apresenta três momentos diferentes: a aquisição/desenvolvimento de 

conhecimentos, a disseminação e a construção da memória organizacional. Ao 

se considerar esta proposição, é possível identificar claramente os três 

momentos nesta empresa. 

A aquisição é facilitada pela resolução sistemática de problemas com a 

implantação de programas de qualidade (por exemplo, Six Sigma). A 

disseminação, por exemplo, é facilitada pela comunicação e pela circulação de 

conhecimentos ( Teaming for Excellence) e pelo treinamento (Universidade 

Corporativa). Já a construção da memória organizacional é impulsionada pelos 

repositórios, tais como Knowledge Navigator e Compass. 

O sistema formal mencionado acima igualmente poderia trazer valor à 

disseminação de conhecimento, uma vez que facilitaria e impulsionaria a rotação 

de pessoas em áreas, unidades ou posições na empresa, de maneira a 

proporcionar a vivência de novas situações de trabalho e o surgimento de novas 

idéias, propostas e soluções para problemas por meio da interação com pessoas 

de background cultural diferente. 

/ 
/ 
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13 Conclusão 

Este trabalho teve por objetivo explorar a maneira pela qual o modelo de gestão 

por competências contribui para a melhoria do desempenho organizacional e 

para a sustentabilidade da empresa no mercado ao longo do tempo. 

Para tanto, primeiramente contextualizou-se o surgimento das discussões sobre 

gestão por competências. Pôde-se observar que a introdução de novas 

tecnologias de informação e de comunicação nas décadas de 1980 e 1990 

pressionaram as organizações a buscar novas formas de gerar uma vantagem 

competitiva única e sustentável no mercado e provocaram mudanças 

importantes na relação empresa-colaborador. Observou-se também que o tema 

competências se tornou mais presente nas discussões promovidas por 

pesquisadores e gestores, muitas delas impulsionadas pela nova propos1çao 

sobre a geração de vantagem competitiva por meio da gestão dos recursos 

internos. 

Em seguida, procurou-se estabelecer o elo de ligação entre a definição da 

estratégia competitiva e o desempenho organizacional e o modo pelo qual a 

mobilização de competências contribui para a obtenção do desempenho 

almejado. 

Por fim, explorou-se um modelo de obtenção de desempenho que incorpora a 

gestão por competências e demonstraram-se os seus resultados e benefícios 

para a unidade de negócios no longo prazo. Pôde-se ainda observar que o 

modelo aplicado na empresa em estudo parece carecer de alguns 

aperfeiçoamentos, principalmente no que diz respeito à seleção de 

colaboradores por meio de competências. 

Vale a pena mencionar que o modelo Performance Excellence não 

necessariamente é um modelo que rende os mesmos resultados em outras 
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organizações, em qualquer mercado, indistintamente. 

Em primeiro lugar, o modelo parece ter funcionado bem nessa empresa pois a 

sua cultura organizacional permite que seja adotado integralmente. O modelo em 

si, apesar de inovador, consegue acolher programas já existentes e harmonizá

los com novos. Além disso, em nenhum momento fere a identidade ou rompe 

com a filosofia da empresa; ao contrário, confirma os princípios que há anos 

regem a organização. Portanto, ele não surge como ameaça, mas como avanço 

na gestão estratégica. 

Em segundo lugar, o modelo está em constante aprimoramento e a versão 

apresentada neste trabalho pode eventualmente sofrer alterações nos próximos 

meses ou anos. 

Por último, o mercado onde a empresa atua favorece e, de certa forma, exige a 

implantação de programas que estimulem fortemente a criação de vantagem 

competitiva por meio de ativos intangíveis. Lembramos que esse mercado foi um 

dos mais influenciados e impulsionados pela inovação tecnológica ocorrida no 

início dos anos 80. Com isso, a gestão de desempenho por competências 

parece ser uma demanda cada dia mais crescente nesse mercado. Talvez o 

mesmo não ocorra em outros mercados. Portanto, cabe aqui um alerta para o 

uso do modelo aplicado pela empresa mencionada nesta dissertação: deve-se 

analisar criteriosamente o perfil e o mercado de atuação da organização onde se 

pretende desenvolver uma gestão de desempenho por meio de competências 

· para, então, concluir se o modelo do Performance Excellence poderá servir de 

referência, se um modelo distinto adotado por outra empresa será mais 

proveitoso ou, ainda, se será necessário definir um modelo exclusivo, 

desenvolvido sob medida. 
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