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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é identificar a inserção das competências digitais no 
modelo de gestão de competências de uma organização pública brasileira de 
abrangência nacional. Utilizou-se, para tanto, de um conjunto de técnicas de 
investigação. Inicialmente, realizou-se a análise documental do modelo de 
competência da organização pública, objetivando relacioná-lo ao quadro de 
competências digitais proposto no âmbito do projeto DigComp, desenvolvido pela 
European Community e que, neste trabalho, é tomado como referência teórica para 
a análise dos dados coletados. A análise de conteúdo nos moldes propostos 
por Bardin (1977) permitiu identificar se esse documento trazia vestígios das 
competências digitais do framework utilizado. Em seguida, por meio do aplicativo 
Google Forms, um questionário estruturado foi aplicado a 27 respondentes, lotados 
em uma gerência estadual da organização. Os dados coletados permitiram 
identificar a importância atribuída pelos respondentes às competências digitais do 
framework e foram mais intensamente explorados em um grupo focal conduzido 
junto a quatro empregados que exercem a função de liderança na mesma 
unidade. Os resultados apontam para uma percepção da importância das 
competências digitais pelos empregados e líderes, mesmo que sua presença não 
tenha sido identificada no modelo de gestão de competência da organização 
estudada.  Por outro lado, apontam também para a dificuldade desses empregados 
e líderes na aplicação dessas competências nas tarefas cotidianas do trabalho. 

Palavras-chave: Competência. Competência digital. Framework DigComp. 

  



 

   

 

ABSTRACT 

The goal of this paper is to identify the insertion of digital competence in the 
competence management model of a Brazilian public organization nationwide. To do 
so, a group of investigation techniques was used. Initially, there was the 
documentary analysis  of the competence model of a public organization,  in order to 
correlate it to the digital competences framework  proposed within the DigComp 
project, developed by the  European Community  and that, in this paper, is taken as 
the theoretical reference for the analyses of the collected data. The content analysis 
as proposed by Bardin (1977) allowed identifying if this document brought traces of 
the digital competences of the reference used. After that, through Google Forms app, 
a “structured” questionnaire was applied to 27 respondents, located in a state-run of 
the organization. The data collected allowed identifying the importance given by the 
respondents to the digital competences reference and were more fully exploited in a 
focus group conducted among four employees who exercise the leadership role in 
the same unit. Results show employees and leaders’ perception of the importance of 
the digital competences, even with no identification of these inserted competences as 
fundamental competences in the competence management model of the 
organization studied. On the other hand, they also show the difficulties of these 
employees and leaders in the application of these competences in daily tasks. 

Keywords: Competence. Digital competence. DigComp framework. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 O PROBLEMA DE PESQUISA E SEU CONTEXTO 

A ampla utilização das novas tecnologias digitais e da internet gera transformações 

em vários segmentos da sociedade, pois elas cada vez mais estão presentes no dia 

a dia das pessoas, alterando seus hábitos, criando novas experiências e impactando 

em diversas atividades cotidianas. 

Na economia, em particular, esse impacto é ainda maior. A intensidade das 

transformações – velocidade, abrangência e forma – a que as empresas estão 

submetidas não tem ocorrência em grandeza similar em períodos anteriores. As 

mudanças provocadas pelas tecnologias digitais criam novas configurações nas 

relações dos mercados e forçam as empresas a ser adaptar a essa nova lógica 

digital. O Estado, inserido nesse contexto econômico e exposto às suas 

consequências, também se vê forçado a rever suas relações com a sociedade e a 

forma como presta seus serviços.  

Assim, seja nas relações sociais, na economia, na relação do cidadão com sua 

comunidade e governo, nas atividades diárias do trabalho, a tecnologia digital tem 

exercido papel relevante como plataforma de suporte à execução de antigas e novas 

atividades e como espaço virtual mediador dessas relações.  

Tendo compreensão dessas transformações digitais e de seu impacto nas 

organizações e na sociedade, e, ainda, de que tais transformações ocorrem, em 

grande medida, pelo intenso uso das tecnologias digitais e da internet, faz-se 

necessário possibilitar ao cidadão e/ou empregado a capacitação e a adaptação às 

novas exigências estabelecidas pelas novas tecnologias e ambientes digitais 

interativos e colaborativos. Novas competências básicas são requeridas e 

necessárias para a participação ativa, efetiva e relevante nesse novo ambiente. Na 

literatura, essas competências são definidas como competências digitais (FERRARI, 

2013). 
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A competência digital é uma das oito competências reconhecidas pela European 

Community como sendo essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, 

possibilitando melhor inserção no ambiente digital, não só pela aquisição de 

competências técnicas, mas também por uma compreensão mais profunda das 

oportunidades e desafios colocados pelas novas tecnologias digitais e seus 

ambientes interativos e colaborativos (EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 

COUNCIL, 2006).  

Assim, a partir da identificação, na literatura, de quais são essas competências 

digitais básicas necessárias para o trabalho na sociedade conectada, a proposta 

deste estudo é relacioná-las com o modelo de gestão por competência de uma 

organização pública brasileira. Desse modo, as questões de pesquisa a serem 

respondidas são: como as competências digitais se inserem no modelo de 

gestão de competências de uma organização pública brasileira e o quanto é 

relevante essa inserção? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo principal 

Identificar a inserção de competências digitais no modelo de gestão de 

competências de uma organização pública brasileira.  

1.2.2 Objetivos secundários 

a) Relacionar o quadro conceitual das competências digitais com o modelo de 

competência de uma organização pública. 

b) Identificar a percepção de membros de equipe (empregados e lideranças) 

sobre a relevância das competências digitais para o contexto da organização 

estudada. 

c) Identificar, a partir da visão dos líderes, como a percepção dos empregados 

sobre a importância das competências digitais se concretiza no seu trabalho 

diário. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Dado o que foi exposto anteriormente, é possível constatar como as transformações 

que ocorrem em diversas práticas sociais e em vários segmentos da economia estão 

relacionadas com a nova estrutura social digital, caracterizada por espaços 

interativos/colaborativos, com grande fluxo de informações, possibilitados por uma 

diversidade de plataformas tecnológicas digitais, que são seu suporte predominante. 

Essas transformações são condicionadas pelas tecnologias digitais, mas dependem 

da ação humana que surge das interações nas mais variadas situações, o que exige 

tempo de reflexão por parte do sujeito. Barreto (2005, p. 169) salienta que “o 

conhecimento é produzido a partir de análises, de interpretações de dados, o que 

pressupõe, também, a reflexão”.  Assim, se o conhecimento depende do fator 

humano e o sujeito está inserido em uma sociedade conectada, há a necessidade 

de competências e habilidades, não só para reconhecer a necessidade de 

identificação, avaliação e uso da informação com efetividade, mas também para lidar 

com outras situações que emergem desse contexto, incluindo a colaboração e a 

participação cívica. 

As transformações observadas na sociedade conectada, longe de gerar somente 

mudanças incrementais, trazem como resultado, em muitos casos, inovações 

disruptivas que alteram substancialmente a forma como determinados segmentos 

atuavam, bem como o modo como essas práticas ocorriam anteriormente. Mesmo 

nos setores mais tradicionais ou com menor possibilidade de sofrer alterações 

profundas na sua estrutura, ou nos quais as mudanças são mais lentas e 

incrementais, verifica-se um sistema híbrido, em que aspectos desse ambiente 

digital são percebidos. O setor público se enquadra neste caso. 

A esse respeito, a experiência do autor deste estudo à frente de uma coordenação 

responsável, entre outras atribuições, pelo tratamento e análise de informações; 

suporte tecnológico à equipe e desenvolvimento de algumas soluções usando 

tecnologias digitais para a realização do trabalho em uma gerência estadual da 

organização pública brasileira aqui estudada, permitiu observar criticamente o uso 

das tecnologias digitais dentro do ambiente organizacional. Possibilitou, ainda, notar 
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que há um distanciamento no que podemos definir como uso e habilidades das 

tecnologias digitais pelos empregados – domínio ou destreza de uma ou mais 

ferramentas, aplicativos –, em relação à prática social ou uso dessas habilidades 

digitais para gerar novos conhecimentos e valor em contexto específico. 

Mesmo naqueles empregados que demonstravam um maior domínio e familiaridade 

com as tecnologias digitais, faltava, em muitos casos, a percepção das 

possibilidades oferecidas pelos ambientes digitais mediados por essas tecnologias e 

do impacto que elas provocam nas suas atividades (colaboração e comunicação de 

muitos para muitos, grande quantidade de informação acessível, possibilidade de 

criação de conteúdo em diversos formatos etc.).  

É dessa experiência que se originam a curiosidade e o interesse pela reflexão sobre 

a temática das competências digitais, entendendo a relevância da pesquisa aqui 

proposta pelo fato de ela possibilitar à organização pública estudada, em particular, 

refletir sobre o nível de apropriação dessas competências pelos seus colaboradores, 

bem como sobre a necessidade de criar uma política que abarque essa temática. 

Permite, ainda, a reflexão sobre a importância de esse conceito constar das 

competências individuais dos seus colaboradores – usadas e pensadas no seu dia a 

dia –, sendo mapeadas no seu modelo de gestão por competência e utilizadas nos 

programas de seleção, capacitação e mensuração de desempenho de seus 

empregados. 

1.4 A ESCOLHA DO REFERENCIAL TEÓRICO 

Inicialmente, a ideia da temática de pesquisa a ser realizada no âmbito desta 

dissertação de mestrado era elaborar um quadro que constituísse uma referência do 

que seriam as competências relacionadas à tecnologia no âmbito do trabalho 

corporativo. Ainda não estava presente nessa ideia inicial o conceito de competência 

digital tal como usado aqui, pois ignorava-se a existência de algo dessa natureza.  

Nas consultas iniciais à literatura, foi possível perceber que havia descrição de 

competências, mas elas apareciam mais relacionadas a atividades em que existe 

maior relação com o uso ou aplicação de ferramentas tecnológicas. Nesses casos, 
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as competências são normalmente chamadas de digital skill e, normalmente, 

vinculadas às habilidades de um cargo ou profissão (habilidades de uso das 

tecnologias para o professor, engenheiros etc.).  

Nessa linha, a European Community, por exemplo, apresenta um quadro que inclui 

40 e-competências para atividades relacionadas às TIC, que orienta não apenas 

departamentos de recursos humanos a fazerem contratações, mas colabora também 

para que universidades delineiem currículos para formar adequadamente os 

estudantes, de modo que concluam sua formação dominando determinadas 

competências1.  

Após leitura de diversos artigos, geralmente seguida da consulta aos estudos que 

foram fontes para seus autores, foi possível chegar ao framework de competências 

digitais do projeto Digital Competence: Identification and European‑wide validation of 

its key components for all levels of learners (DigComp), tomado como referência 

teórica neste trabalho. Esse material foi elaborado de 2010 a 2013. As discussões 

no âmbito do projeto, no entanto, prosseguem, baseando-se na premissa de que 

esse é um assunto bastante novo e que o mundo digital muda em um ritmo 

acelerado, o que provoca a necessidade de se manter uma conversa em caráter 

contínuo sobre tal temática, inclusive com a realização de novos estudos e 

experiências realizadas em algumas regiões da Europa. 

O que chama a atenção na proposta do projeto DigComp vai além do fato de que 

nele aparece o conceito de competências digitais. Nesse material, tais competências 

são descritas de forma bastante simples, sendo tratadas como conceitos mais 

amplos, menos presos à utilização das tecnologias digitais, no sentido restrito de uso 

da aplicação ou do software. A descrição das competências não se prende à 

questão de identificar se alguém sabe ou não usar esse ou aquele sistema ou 

aplicativo. Assim, o quadro foi considerado interessante, pois extrapola uma visão 

que a princípio faria sentido, mas não pode ser aplicada ao conjunto da população.  

                                            

1 Ver http://www.ecompetences.eu/. 
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A descrição das competências digitais no âmbito do projeto DigComp, portanto, 

entende a importância de uma "educação básica" que envolva competências que 

são ou serão necessárias para que alguém seja competente nesse mundo em que a 

vida é marcada por características delineadas cada vez mais pelo aspecto digital.   

Assim, esse framework aponta para a necessidade de um aprendizado digital para 

que a pessoa saiba “se virar” nesse novo mundo, entendendo que as tecnologias 

são fundamentais, mas estão apenas implícitas como necessidade. Essa ou aquela 

aplicação ou equipamento será usado de acordo com o nível do cidadão, levando 

em conta o que ele faz, não sendo o domínio do ferramental a única condição que 

permite considerá-lo competente.  

Em tal framework, existem cinco áreas de competência:  informação, comunicação, 

criação de conteúdo, segurança e resolução de problemas. Para demonstrar, 

tomemos como exemplo a área informação. Três competências aparecem 

relacionadas a essa área, a saber: 

 navegação, procura e filtragem da informação; 

 avaliação da informação; 

 armazenamento e recuperação da informação. 

A competência "avaliação da informação", por exemplo, possui a seguinte descrição: 

"recolher, processar, compreender e avaliar a informação de forma crítica". Não 

importa se a pessoa está analisando um e-mail que recebeu ou se está dentro de 

um sistema de informação mais complexo, necessariamente, terá que ter os 

conhecimentos básicos e ser capaz de achar essa informação, compreender sua 

utilidade e avaliá-la de forma crítica (analisar a informação que encontra, transformar 

a informação em conhecimento, identificar se a fonte é segura etc.). O mesmo caso 

vale para as outras competências. Muda o nível da aplicabilidade, mas, de algum 

modo, o cidadão/trabalhador precisa ter essas competências básicas ou saber 

reconhecê-las como sendo importantes, para exigi-las ou solicitar que alguém 

trabalhe tendo-as em mente.  
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Como dito, alguns estudos já estão sendo feitos com esse material. Nessa linha, 

podemos mencionar a investigação qualitativa empreendida por Evangelinos e 

Holley (2014) junto a um grupo de estudantes, funcionários e professores de uma 

faculdade de saúde no Reino Unido, demonstrando que as competências descritas 

no framework proposto pelo projeto DigComp são extremamente adequadas a 

serviços de médicos, enfermeiros e estudantes de saúde.  

Experiências empreendidas no âmbito de governos também estão ocorrendo. No 

País Basco, por exemplo, o governo incluiu em sua agenda de trabalho de 2015 o 

projeto Ikanos2, objetivando a disseminação e a adoção do conjunto de 

competências digitais proposto no framework, incluindo-os nos seus sistemas de 

aprendizagem e certificação. Tal experiência incluiu, ainda, um teste por meio do 

qual a população pode autoavaliar-se quanto ao domínio de tais competências 

(VUORIKARI, 2015). 

No acesso ao framework e a essas experiências com base nele realizadas, o autor 

desta pesquisa considera que sua adoção pode ser uma baliza importante para a 

análise das competências digitais no contexto de trabalho da organização pública 

que constitui o lócus da pesquisa aqui relatada.  

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Conforme dito, o objetivo deste estudo é identificar a inserção de competências 

digitais no modelo de gestão de competências de uma organização pública 

brasileira. Tal organização contabiliza 155 anos e está presente em todos os 

estados brasileiros, possuindo mais de 95 mil empregados e atuando como 

instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado. 

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada em uma gerência estadual de tal 

                                            

2 Ver http://ikanos.blog.euskadi.net/. 

http://ikanos.blog.euskadi.net/
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organização, na qual atuam 34 empregados, sendo cinco deles em funções 

gerenciais. 

Com base em Sacramento (2008), a abordagem desta pesquisa caracteriza-se 

como qualitativa, buscando identificar no âmbito da unidade escolhida a 

importância atribuída pelos empregados às competências digitais do framework 

elaborado pela European Community e utilizado como referencial teórico para este 

estudo, mas, também, amplia-se para a escuta dos empregados em funções de 

liderança, buscando compreender de que modo a percepção desses atores se 

reflete no dia a dia da organização, especificamente na unidade na qual os dados 

foram coletados.  

A exploração desse fenômeno junto a um grupo restrito lançou mão do estudo de 

caso, que consiste de um estudo aprofundado de poucas unidades, permitindo, 

desse modo, uma caracterização mais detalhada, sendo, portanto, adequado ao 

estudo de fenômenos emergentes (YIN, 2015). Constitui, assim, uma pesquisa de 

caráter não conclusivo, sendo apropriada para os primeiros estágios da investigação 

e para quando se deseja obter dados de natureza qualitativa, tais como opiniões, 

sensações, emoções, percepções e valores, como é o caso do estudo aqui relatado 

(RÉVILLION, 2003). 

A partir dos objetivos a que se propõe, a pesquisa caracteriza-se como 

exploratória, na medida em que busca identificar como os empregados percebem a 

importância das competências digitais, um fenômeno que emerge recentemente, no 

ambiente organizacional.  

No que diz respeito às técnicas para coletar e analisar os dados, foram utilizados 

três instrumentos. Inicialmente, procedeu-se à pesquisa documental do Modelo de 

gestão de competências da organização pública estudada. Especificamente, a 

análise desse documento focou-se em identificar se nele as competências digitais se 

fazem presentes e como isso ocorre. Foi elaborado um quadro em que as 

habilidades previstas no documento organizacional foram agrupadas dentro das 

competências digitais listadas no framework DigComp. 
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Posteriormente, um questionário estruturado foi aplicado a 27 empregados de 

uma gerência estadual da organização. Em seguida, foi realizado um grupo focal 

com quatro empregados exercendo função de liderança, com duração de 

aproximadamente 45 minutos, com gravação de áudio por meio eletrônico. Para 

isso, previamente, foi organizado um roteiro com as perguntas que foram lançadas 

para a discussão. Originário de técnicas de terapia de grupo utilizadas na Psicologia 

e Sociologia, o grupo focal é indicado para explorar opiniões e percepções em 

relação a determinados fenômenos ou processos, sendo a interação entre os 

participantes seu elemento principal, fazendo emergir informações que somente vêm 

à tona com o compartilhamento de ideias geradas pela discussão (RÉVILLION, 

2003). 

Tanto os dados advindos do documento Modelo de Gestão por Competência quanto 

do grupo focal foram tratados por meio de análise de conteúdo. Conforme Bardin 

(1977), nessa técnica, “o analista é como um arqueólogo, trabalha com vestígios: os 

‘documentos’ que pode descobrir ou suscitar. Mas os vestígios são manifestação de 

estados, de dados e de fenômenos. Há qualquer coisa para descobrir por e graças a 

eles” (BARDIN; 1977, p. 39). A autora recomenda que a análise de conteúdo seja 

feita em três etapas: pré-análise; exploração do material e tratamento dos 

resultados, inferências e interpretação. Os dados do questionário, por sua vez, foram 

organizados por meio de tabelas e gráficos. 

Quanto à estrutura, este trabalho está assim organizado: o Capítulo 2 discorre sobre 

como as transformações digitais ocorrem no mundo e, por consequência, se 

refletem na Administração Pública. Esse contexto traz a necessidade de novas 

competências para dar respostas a essas novas demandas, emergindo, assim, o 

conceito de competência digital, apresentado sob a ótica de diversos autores e 

aprofundado a partir do framework definido pela European Community dentro do 

projeto DigComp.  

O Capítulo 3 apresenta os dados coletados a partir da análise documental do 

modelo de gestão por competência da organização pública alvo do estudo de caso 

relatado neste trabalho; também traz os dados obtidos por meio de questionário 
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estruturado aplicado aos seus empregados e, por fim, a análise de conteúdo das 

informações obtidas por meio do grupo focal realizado com os líderes.  

Finalizando, o Capítulo 4 destaca as conclusões obtidas pelo desenvolvimento do 

estudo, apontando as limitações e as implicações do que aqui foi abordado.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 UM NOVO CONTEXTO SOCIAL 

Uma nova estrutura social, caracterizada por ambientes interativos e colaborativos, 

com grande fluxo de informações, possibilitados e tendo como suporte predominante 

uma diversidade de plataformas tecnológicas digitais (Tecnologias de Comunicação 

e Informação – TIC), tem contribuído para a transformação de diversas práticas 

sociais, gerando modificações profundas em vários segmentos da economia.  

Em termos simples, Castells (2006) define como sociedade em rede essa estrutura 

social baseada em redes e operada por tecnologias digitais que processam 

informação a partir do conhecimento acumulado dos nós da rede. Para o autor, a 

estrutura social da sociedade de rede já se configura o núcleo das nossas 

sociedades e é resultante da junção do paradigma da nova tecnologia digital com a 

“velha” estrutura social, as redes, com suas vantagens (formas de organização mais 

flexíveis e adaptáveis) e problemas (dificuldade de coordenar e realizar um trabalho 

além de um determinado tamanho e complexidade). 

Assim, as novas redes de tecnologias digitais, por causa de sua composição 

descentralizada e distribuída em diversos atores autônomos, mantêm a vantagem de 

flexibilidade e adaptação e ainda tornam factível a coordenação em situações de 

maior amplitude e maior complexidade. Com as tecnologias digitais, a rede da 

estrutura social ganha potência, gerando possibilidades de transformação nos mais 

diversos domínios da sociedade: no domínio do trabalho, da economia, da política, 

na cultura e na própria sociabilidade (CASTELLS, 2003). 

É nessa lógica de redes que a economia mundial vem se transfigurando nas últimas 

décadas: o ambiente econômico espalha-se, conectado digitalmente pelo mundo, 

permitindo uma nova forma de condução e coordenação dos negócios. Essa 

transição de mercados convencionais para redes digitais de negócios possibilita 

também uma mudança na própria ideia de comercialização de bens e da 

propriedade. Rifkin (2001) caracteriza essa mudança com uma “era do acesso”, em 
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que mercados tradicionais baseados na posse da propriedade perdem relevância 

em relação à possiblidade de mercados digitais de acesso a bens e serviços – o 

mercado se efetiva no ciberespaço. De acordo com o autor, 

a era do acesso [...] é regida por um conjunto totalmente novo de 
pressupostos de negócio que são muito diferentes daqueles usados 
para administrar na era do mercado [...] os mercados cedem às 
redes, os vendedores e compradores são substituídos pelos 
fornecedores e usuários, e praticamente tudo é acessado (RIFKIN, 
2001, p. 5). 

Levy (1999, p. 15) define como ciberespaço (rede) esse ambiente de interação 

digital que surge com as conexões das tecnologias digitais de comunicação, uma 

infraestrutura por onde passa “o universo oceânico de informações que ela abriga, 

assim, como os seres humanos que navegam e alimentam este universo”; 

cibercultura (neologismo por ele criado) é definida como “conjuntos de técnicas 

(materiais e intelectuais), de novas práticas e atitudes, de modo de pensamento e de 

valores”, resultado das interações nesse ambiente. 

Percebe-se que Levy (1999), Rifkin (2001) e Castells (2003) reforçam a utilização 

das tecnologias digitais, do ambiente interativo gerado por elas e as transformações 

resultantes desse ambiente. Mesmo apresentadas há mais de uma década, tais 

questões estão cada dia mais atuais e se reforçando em grande volume e rapidez.  

O processo delas resultante, entre outros fatores, contribui para a intensificação da 

digitalização da sociedade e da economia. De acordo com a Comissão Econômica 

para América Latina e Caribe (2015), a economia mundial está cada vez mais 

conectada e o avanço da digitalização na sociedade tem tornado a economia global 

cada vez mais uma economia digital. No setor público, os impactos dessas 

transformações também são percebidos. O Estado busca adaptar-se com reformas 

que objetivam entender as necessidades e atender às expectativas dessa nova 

sociedade. 
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As consequências de tais mudanças em países com nível de gestão pública mais 

avançada3 já são abordadas na literatura relacionada à Administração Pública, 

principalmente pela forma como os serviços públicos estão sendo estruturados, as 

novas opções de entrega aos cidadãos e as influências na forma de execução dos 

seus processos (DUNLEAVY et al., 2006). Modelos e métodos emergentes, como 

digital era-govenance (MARGETTS; DUNLEAVY, 2013), new public governance 

(OSBORNE, 2006), governo em rede (GOLDSMITH; EGGERS, 2006), estados 

virtuais (FOUNTAIN, 2006), são caminhos que servem para identificar como essas 

mudanças têm ocorrido. Evidenciam-se pelas possibilidades apresentadas de 

soluções dos problemas contemporâneos da gestão pública em uma sociedade mais 

plural e relacional e digitalmente conectada (OSBORNE, 2006; DUNLEAVY et al., 

2006).  

Margetts e Dunleavy (2013) enfatizam a relevância das tecnologias digitais como 

elemento central do modelo da digital era-governance e a importância das 

mudanças e melhorias nos sistemas e processos de gestão, nas novas 

possibilidades de interação entre o Estado e o cidadão e na possibilidade de 

reintegração de serviços. Essas mudanças alteram o lócus das atividades das 

tecnologias digitais. Diferentemente do que ocorreu anteriormente, quando o foco 

estava sobre a automatização e a eficiência das operações internas das 

organizações públicas, o foco agora é mais amplo: a tecnologia da informação é 

utilizada para atender a demandas e objetivos da Administração Pública e dos seus 

usuários – cidadãos, empresas e terceiro setor (CEPIK; CANABARRO, 2010). 

Fountain (2006) usa a metáfora do “Estado virtual” para demonstrar como as 

estruturas e processos do setor público tornam-se dependentes das tecnologias 

digitais. De acordo com a autora, o Estado burocrático não está ultrapassado, mas 

sua natureza e estrutura vão se transformando com a utilização das TIC’s e seu 

potencial de coordenação, comunicação e controle. Nesse contexto, os servidores 

                                            

3 Dunleavy et al. (2006) destacam que os estudos se concentram nos seguintes países: Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Holanda. 
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que atuam no Estado precisam conhecer e compreender as TIC’s a partir de uma 

visão estratégica e política, o que é mais amplo que o conhecimento técnico a 

respeito das aplicações tecnológicas. 

Uma vez que esta seção discorreu sobre as transformações observadas em uma 

sociedade configurada como digital, no mundo dos negócios em geral e na 

Administração Pública, em particular, a seção a seguir aborda a gestão por 

competência de forma breve, para, em seguida, adentrar o aspecto central deste 

trabalho, a saber, as competências digitais. 

2.2 GESTÃO POR COMPETÊNCIA 

A competência, na visão de Le Boterf (apud FLEURY; FLEURY, 2000), é um 

conceito em construção, mas considerado um tema central nas reformas dos 

serviços públicos que objetivam melhorar e modernizar a capacidade dos Estados 

contemporâneos (HOOD; LODGE, 2004). Na literatura (FLEURY; FLEURY, 2001; 

DUTRA, 2009), dois autores aparecem como relevantes, pela projeção e 

reconhecimento do debate sobre o tema: David Mcclelland e Richard Boyatzis.  

Mcclelland (apud FLEURY; FLEURY, 2001) define competência como uma 

característica comportamental observável da pessoa, que proporciona desempenho 

superior no que realiza. O conceito surge como uma crítica aos testes de aptidão 

intelectual utilizados para avaliar o trabalho profissional, comuns na década de 1970, 

que não levavam em consideração, para o desempenho, fatores como hábitos, 

valores e interesses do avaliado.  

Analisando dados sobre competências gerenciais na década de 1980, Boyatzis 

(apud FLEURY; FLEURY, 2001), por sua vez, identifica traços e características que, 

segundo suas considerações, proporcionam resultados efetivos e desempenho 

superior. Assim, o conceito de competência é pensado como conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) 

que justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos 

estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. Em outras 

palavras, a competência é percebida como estoque de recursos que o indivíduo 
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detém. A avaliação dessa competência individual é feita, no entanto, em relação ao 

conjunto de tarefas do cargo ou da posição ocupada pela pessoa (apud FLEURY; 

FLEURY, 2001). 

No debate sobre competências no ambiente organizacional, identificam-se duas 

correntes principais na literatura. A corrente norte-americana define competência 

como um estoque de qualificação – conhecimento, habilidades – que torna o 

indivíduo apto para determinado trabalho, estando relacionada à performance, ao 

fazer acontecer. Nessa abordagem, não se abandona o referencial de posto de 

trabalho; a competência está associada à demanda de determinado trabalho.  

A corrente francesa, por seu lado, identifica a competência relacionando-a às 

realizações em determinado contexto, sendo o trabalho realizado não vinculado ao 

posto de trabalho ou cargo ocupado. A competência estaria ligada a três conceitos 

essenciais: evento – o trabalho não mais é visto como regularidade, mas tendo 

como referência acontecimentos inesperados, não podendo estar predefinido como 

tarefa; a comunicação – vista como fator fundamental para a resolução do problema; 

o serviço – o atendimento aos clientes externos e internos precisa estar presente em 

todas as atividades, configurando-se como ato ou realização de uma entrega. 

Atualmente, pensa-se competência como a somatória das duas linhas, ou seja, 

como características apresentadas pela pessoa e relacionadas à capacidade de 

entrega (DUTRA, 2009). 

Para Zarifian (2001, p. 68), competência “é ‘tomar iniciativa’ e ‘o assumir 

responsabilidade’ do indivíduo diante de situação profissional com as quais se 

depara”. Aqui, a definição de tomar iniciativa tem, também, um aspecto mais amplo, 

que envolve a capacidade de, quando se deparar com uma imprevisibilidade – fora 

do comum da sua rotina –, assumir a responsabilidade e, com os conhecimentos 

preexistentes, buscar sua resolução e, se for o caso, questionar o próprio método de 

trabalho. 

O conceito de competência definido por Fleury e Fleury (2001, p. 188) é de “um 

saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à 
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organização e valor social ao indivíduo”. Na construção do conceito, esses autores 

enfatizam a importância da ação vinculada à noção de competência, verbalizando, 

nas ações, as habilidades necessárias para alcançá-la: agir, mobilizar recursos, 

integrar saberes múltiplos e complexos, aprender e desenvolver-se, engajar-se, 

assumir responsabilidades, ter visão estratégica. 

No caso deste estudo, executado no âmbito de uma organização pública, as 

competências se inserem no desafio que se coloca para a nova administração 

pública, que, conforme Guimarães (2000, p. 127), “[...] é o de transformar estruturas 

burocráticas, hierárquicas e que tendem a um processo de insulamento em 

organizações flexíveis e empreendedoras”, sendo fundamentais “[...] o rompimento 

com os modelos tradicionais de administrar os recursos públicos e a introdução de 

uma nova cultura de gestão” (p. 127), que busquem a eficiência e a qualidade dos 

serviços públicos, sendo que “[...] esse processo de racionalização organizacional 

implica a adoção [...] de padrões de gestão desenvolvidos para o ambiente das 

empresas privadas, com as adequações necessárias à natureza do setor público”, 

conforme argumentam os trabalhos de Ferlie et al. e de Pereira e Spink (apud 

GUIMARÃES, 2000, p. 127). 

No âmbito do serviço público, o Decreto 5.707/2006 instituiu no Brasil a Política e as 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal, tendo como uma das finalidades a 

adequação das competências dos servidores aos objetivos de cada instituição. 

Como uma de suas diretrizes, constam o incentivo e o apoio ao servidor público nas 

suas iniciativas de capacitação para o desenvolvimento de competências 

institucionais e individuais. O decreto compreende também a gestão por 

competência como a “gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das 

funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição” (BRASIL, 

2006, acesso em 23 fev. 2016). 

Nessa linha, Zarifian (2001, p. 126) afirma que “a lógica da competência leva a 

revisitar o conjunto de práticas de gestão de recursos humanos, passando a ocupar 

o papel principal desempenhado até então pelo posto de trabalho”. Nesse caso, 
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caberia ao setor de recursos humanos dar coerência global ao conjunto de ações 

para reconhecimento das competências. Assim, gestão por competência tem a 

função de dar coerência global, orientando esforços para mapear e avaliar, nos 

diversos níveis da organização, as competências necessárias – individuais e 

organizacionais – para a realização dos seus objetivos (BRANDÃO; BAHRY, 2005).  

Desse modo, relacionando os conceitos apresentados sobre competência com os 

meios digitais, tema deste trabalho, pode-se inferir que competência digital é a 

atitude responsável pela aplicação de conhecimentos e habilidades, tendo como 

suporte as tecnologias digitais, objetivando o ato ou entrega de uma realização, 

previsível ou não, ou “um desempenho ou comportamento esperado, indicando o 

que o profissional deve ser capaz de fazer” (BRANDÃO; BAHRY, 2005, p. 183), no 

caso, utilizando as possiblidades dos meios digitais para agregar valor social 

pessoal e valor econômico para a organização. 

2.3 COMPETÊNCIA DIGITAL 

Nos últimos anos, competência digital tornou-se um conceito-chave na discussão 

sobre que tipo de habilidades e atitudes as pessoas devem ter na sociedade do 

conhecimento. Trata-se de um conceito emergente, em evolução, vinculado ao 

desenvolvimento da tecnologia digital e comumente presente em documentos 

relacionados com a política e com as expectativas de cidadania – desejo de futuras 

competências que se pensa serem necessárias para cidadãos capazes –, por ser 

considerada uma competência essencial (ILOMÄKI et al., 2014).  

A lógica, portanto, é o exercício da cidadania como referência, exercício esse que 

não se faz plenamente na nova configuração social sem a competência digital. 

Esmiuçando os termos: competência pode ser lida como capacidade e eficiência; no 

passado, digital seria um termo relacionado com a tecnologia de informação e 

comunicação (TIC) ou tecnologia da informação (TI), referindo-se a habilidades 

relacionadas à tecnologia. Hoje, no entanto, a união dos dois termos refere-se à 

ideia de ser competente ou possuir habilidades no mundo digital, numa sociedade 
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em que a quase totalidade das dimensões da vida é mediada pelas tecnologias e 

delas recebe impactos.  

Competência digital é o conceito mais recente descrevendo habilidades relacionadas 

à tecnologia (ILOMÄKI et al., 2014) e se relaciona e incorpora características de 

vários outros conceitos similares: information literacy, digital literacy, TIC literacy 

media literacy, internet literacy, network literacy e outras novas literacy (STORDY, 

2015; ILOMÄKI et al., 2014; GALLARDO-ECHENIQUE et al., 2015).  

Antes de prosseguir, é necessário contextualizar o sentido de literacy, que, aqui, vai 

além do termo alfabetização, estando mais próximo do que no Brasil se define como 

letramento. Se relacionado com escrita e leitura, como apresentado por Soares 

(2004, p. 6), pode-se afirmar que letramento são as “práticas sociais de leitura e de 

escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever resultantes 

da aprendizagem do sistema de escrita”. Ou seja, é mais do que dominar a 

tecnologia – conjuntos de técnicas – da escrita e leitura, seus códigos e 

representações. É o exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita, que 

implica ter habilidades de ler e escrever para atingir diferentes objetivos (SOARES 

apud GASQUE, 2010). 

Fazendo a transposição desses conceitos, pode-se inferir as literacy significam mais 

do que dominar ou ter habilidades no uso das tecnologias digitais (abordagem 

direcionada para as ferramentas), nas operações relacionadas com os termos 

information, TIC, media, internet, network. O que o define literacy é a utilização 

dessas tecnologias nas práticas sociais, ou seja, a sua aplicação funcional, eficaz e 

crítica dentro de um contexto de uma sociedade mediada pela tecnologia digital. 

Dos termos utilizados, digital literacy é o que que menos limitação apresenta como 

conceito abrangente, integrador e aglutinador dos conjuntos de habilidades das 

diversas literacy, sendo considerado muitas vezes como quase sinônimo de 

competência digital por alguns autores (SANTOS; AZEVEDO; PEDRO, 2015; 

ILOMÄKI; KANTOSALA; LAKKALA, 2011). Para Martin e Grudziecki (2006), digital 

literacy envolve o uso bem-sucedido de competências digitais em situações da vida. 

Já para a Comissão Europeia (apud FERRARI; BRECKO; PUNIE, 2014), digital 
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literacy se define como as habilidades necessárias para alcançar a competência 

digital.  

Calvani et al. (2008) demonstram que, para além dos termos utilizados, a 

consciência de estar lidando com um conceito complexo emerge de todos os 

autores. Digital literacy ou competência digital não são resultados de elementos 

simples de capacidade ou conhecimento instrumental ou simplesmente do domínio 

das tecnologias, mas, sim, de uma integração complexa entre processos e 

dimensões cognitivos, assim como a consciência metodológica e ética. Os autores 

adotam o termo “competência digital”, a fim de estar em conformidade com a 

recomendação europeia e também porque o termo “competência” está se 

espalhando rapidamente na linguagem da educação, sendo também usado no 

projeto DigComp, tomado como referência para este estudo.  

Ainda em Calvani et al. (2008), a competência digital envolve ser capaz de explorar 

e enfrentar novas situações tecnológicas, de forma flexível, analisando, 

selecionando e avaliando criticamente os dados e informações, para explorar as 

potencialidades tecnológicas, objetivando resolver problemas e construir 

conhecimento compartilhado e colaborativo, enquanto promove a consciência das 

próprias responsabilidades. Para esses autores, o conceito se integra em três 

dimensões que o caracterizam: em um nível técnico, em um nível cognitivo e em um 

nível ético, conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 - Marco para a competência digital  

Fonte: Calvani et al. (2008, p. 187, tradução nossa) 

Percebe-se, assim, que competência digital não traduz somente a ideia do uso 

técnico, de operacionalizar ferramentas, sendo um conceito mais amplo, relacionado 

com outras habilidades e conhecimentos.  

Ilomäki et al. (2014) sugerem que o termo se compõe dos seguintes aspectos:  

a) de competência e habilidades técnicas na utilização das tecnologias digitais, 

sendo a base central para a competência digital; 

b) da capacidade de usar a tecnologia digital de uma forma significativa para 

trabalhar, estudar e em todas outras áreas da vida, estando incluída em várias 

atividades e tarefas diárias;  

c) da capacidade de avaliar as tecnologias digitais criticamente; 

d) da motivação para participar e se envolver na cultura digital: há um aspecto 

social aqui envolvido, no sentido de participação; o autor ressalta a importância 

da percepção da utilidade da competência digital para o envolvimento da 
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pessoa, em razão do que seu uso tem que estar relacionado às suas 

necessidades pessoais. 

Nota-se, na sugestão dos autores, que há a importância das habilidades 

operacionais quanto ao uso das tecnologias digitais, sendo até a base central para a 

competência digital, mas esse uso é somente uma fração do conhecimento 

necessário para se inserir plenamente na sociedade atual.  

Uma definição baseada na mobilização de vários elementos das literacy foi 

apresentada por Larraz Rada, Espuny Vidal e Gisbert Cervera (2011), para os quais 

competência digital se define como a capacidade de tomar decisões para resolver 

problemas que se apresentam na sociedade do conhecimento, em qualquer âmbito 

de aprendizagem (pessoal, profissional e social).  Nesse caso, competência digital 

mobiliza as quatro outras literacy (chamadas pelos autores também de 

competências): 

a) competência informacional: gestão da informação digital; 

b) competência em tecnologias da informação e comunicação: tratamento de 

dados em diferentes formatos; 

c) competências em comunicação audiovisual: análise e criação de 

mensagens multimídias; 

d) competências em comunicação: participação, civismo e identidade digital. 

Verifica-se que há outros elementos, além das ferramentas ou do domínio técnico, 

que possibilitam a busca de soluções dos problemas. Esses elementos têm como 

origem outras competências (ou literacy) e formam o conceito de competência 

digital. Para os autores, há, ainda, uma competência em comunicação – que envolve 

a participação, o civismo e a identidade digital –, tratada transversalmente com as 

outras competências.  

Atualmente, competência digital é reconhecida pela European Community 

(EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, 2006) como uma das oito 

competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida e relaciona-se com 

as chamadas competências do século XXI, que devem ser adquiridas por todos os 
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cidadãos, a fim de lhes assegurar a possibilidade de uma participação ativa na 

sociedade (ALA-MUTKA, 2011). Mais do que uma exigência para uma melhor 

inserção no ambiente digital, é considerada um direito do cidadão (FERRARI, 2012).  

A partir do desenvolvimento do projeto DigComp, a European Community assim 

define competência digital: 

o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, capacidades e 
estratégias necessárias para usar as tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) e os meios de comunicação digitais para executar 
tarefas, resolver problemas, comunicar, gerir informações, colaborar, criar e 
compartilhar conteúdo, construir conhecimento de forma eficaz, eficiente, 
adequada, de forma crítica, criativa, autônoma, flexível, ética e reflexiva, 
para o trabalho, o lazer, a participação, a aprendizagem e a socialização 
(FERRARI, 2012, p. 30, tradução nossa).  

É justamente essa descrição que caracteriza as competências digitais presentes no 

framework do projeto DigComp, que será adotado na análise dos dados coletados 

na pesquisa aqui relatada. Portanto, a seguir, é descrito o percurso que permitiu 

elaborá-lo. 

2.3.1 Projeto DigComp 

Com o objetivo de identificar quais são os principais conhecimentos, habilidades e 

atitudes que as pessoas devem ter para serem digitalmente competentes, a 

Community European, por meio do Joint Research Centre e do Institute for 

Prospective Technological Studies4, desenvolveu um estudo denominado Digital 

competence: identification and European‑wide validation of its key components for all 

levels of learners (DigComp), que culminou em uma proposta de um framework de 

referência para o desenvolvimento e compreensão da competência digital, aplicável 

a todos os níveis de ensino, incluindo os contextos não formais. 

Iniciado em 2010, o projeto DigComp surge em um contexto em que as tecnologias 

estão cada vez mais sendo utilizadas em diversos setores da sociedade e com a 

                                            

4 Acesso ao site do projeto: http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html. 
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percepção de que há a necessidade de assegurar que as pessoas sejam dotadas de 

competências para transitar nesse novo cenário. Hoje, a questão não mais é da 

inclusão para acesso e utilização das tecnologias, mas, sim, relaciona-se à 

capacidade (competências) de com elas beneficiar-se de maneira significativa nas 

mais diversas áreas (ALA-MUTKA, 2011). Tal projeto compreende uma série de 

atividades estruturadas, executadas na sequência descrita a seguir. 

a) Etapa 1: delineamento do conceito de competência digital 

O estudo realizado por Ala-Mutka (2010), denominado Mapping digital competence: 

towards a conceptual understanding, foi desenvolvido no âmbito do projeto DigComp 

e sugere um modelo em que são mapeados elementos relativos a conhecimentos, 

habilidades e atitudes que devem ser considerados como contribuições para o 

conceito de competência digital (Figura 2). 
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Figura 2 - Conhecimentos, habilidades e atitudes que contribuem para a competência digital 

Fonte: Ala-Mutka (2011, tradução nossa) 
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Tanto os elementos originários da revisão de literatura sobre a temática literacy 

quanto os elementos acrescentados por Ala-Mutka (2011) foram agrupados em três 

grandes conjuntos, definidos como segue.  

O primeiro conjunto refere-se às “habilidades e conhecimentos instrumentais”, isto é, 

às aptidões necessárias para utilizar as ferramentas digitais, considerando a 

natureza visual, dinâmica e em rede dos meios de comunicacao digitais. Essas 

habilidades são pré-requisitos para a aplicação de conhecimentos mais avançados, 

mas, não, necessariamente, as pessoas precisam dominar todas elas.  

Em seguida, está o conjunto “habilidades e conhecimentos avançados”, que 

descreve as três principais áreas nas quais as pessoas devem vivenciar 

aprendizagens para aplicá-las em ambientes digitais. Tais habilidades e 

conhecimentos são organizados de forma progressiva: capacidade de aplicar 

ferramentas digitais para tarefas específicas, habilidades estratégicas que permitem 

se beneficiar dos ambientes digitais e a incorporação dos aspectos digitais para os 

objetivos pessoais na vida cotidiana.  

Por fim, vem o conjunto “atitudes para aplicação das habilidades e conhecimentos”, 

que representam formas de pensar e motivações para agir e, portanto, influenciam 

as atividades das pessoas em ambientes digitais. 

De acordo com Santos, Azevedo e Pedro (2015), o modelo representado na Figura 2 

é bastante completo, pois, na elaboração dos blocos, leva em consideração a 

análise de várias literacy, que comumente são relacionadas com as competências 

digitais, e também novos conceitos relacionados às mídias digitais e sociais 

participativas. Assim, a seguir, apresenta-se a descrição de tais competências, 

habilidades e atitudes pertencentes ao modelo elaborado por Ala-Mutka (2011), bem 

como suas relações com as literacy  e os novos conceitos participativos de onde são 

originadas. 

Elementos da Internet Literacy, Network Literacy: 

 conhecimento e utilização dos recursos da rede; 

 encontrar e manipular informação de forma não linear – uso do hiperlink; 

 uso dos recursos da rede para apoio a decisões pessoais;  
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 conhecer e utilizar as funcionalidades de softwares relevantes para transitar 

na rede;  

 manter senso de localização e propósito inicial quando da navegação na rede; 

 uso da internet para alcançar determinado objetivo. 

Esses elementos estão relacionados a aspectos de uso da rede (internet), das 

mídias e da comunicação.  

Elementos da Computer literacy, ICT Literacy (TIC): 

 conhecimento e uso do equipamento de informática; 

 conhecimento e uso de software de relevância;  

 entender o potencial e as limitações das TIC. 

Esses elementos se relacionam com o uso pragmático e operacional dos aplicativos 

e dos equipamentos, constituindo habilidades necessárias para usar uma variedade 

de pacotes de aplicação (planilha eletrônica, editor de textos, banco de dados), junto 

com habilidades de tecnologia de informação mais gerais (cópia de arquivo, 

impressão etc.) e as possíveis potencialidades que as tecnologias podem ou não 

oferecer (BAWDEN, 2001).  

Elementos da Information Literacy: 

 localizar e avaliar informação; 

 armazenar e organizar informação; 

 uso efetivo e ético da informação; 

 usar informação para criar e comunicar conhecimento; 

 entender as fontes de informação tradicionais e novas; 

 avaliar a necessidade da informação; 

 interpretar as informações em diversos formatos; 

 processar e comunicar informação; 

 pensamento crítico sobre as informações e respostas encontradas. 
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Esses elementos se relacionam com o volume, ampliação da disponibilidade e fácil 

acesso às informações por meio das tecnologias digitais. Assim, esses 

conhecimentos e habilidades tornam-se de grande relevância na sociedade, 

principalmente após o surgimento da internet (LLOYD, 2003). 

Relevante também é a relação das habilidades da information literacy no tocante ao 

pensamento crítico: a importância da distinção entre informação e conhecimento; 

reconhecer a importância da fonte da informação, das interpretações ou suposições 

possíveis que vêm embutidas em uma informação; avançar nas buscas, não se 

contentando com os primeiros resultados encontrados; questionar e verificar as 

respostas fornecidas por ferramentas tecnológicas (buscas, mídias sociais etc.) 

(BROWNER apud ALA-MUTKA, 2011). 

No caso dos elementos relacionados à information literacy, é importante frisar que 

são conhecimentos e habilidades de uso geral, não restritos ou limitados ao 

ambiente digital. Isso demostra, então, que é necessário compreender que nem toda 

informação é encontrada somente em ambientes digitais. 

Elementos da Digital Literacy: 

 benefícios das novas tecnologias digitais para objetivos e tarefas da vida 

pessoal diária; 

 avaliação crítica do conteúdo em relação à fonte que o apresentou;  

 construção de conhecimentos a partir de diversas fontes; 

 gerenciar as informações recebidas; 

 criar estratégias em relação a informações pessoais; 

 beneficiar-se de “redes de pessoas”; 

 entender o valor das ferramentas tradicionais e conjugá-las com as digitais; 

 sentir-se seguro e confortável com a comunicação digital; 

 aplicar várias habilidades e competências em ambientes digitais; 

 planejar, executar e avaliar as próprias ações digitais; 

 refletir sobre o próprio conhecimento em relação à cultura digital.  
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Esses elementos se relacionam com o conceito digital literacy apresentado por 

Gilster (apud BAWDEN, 2008), que utilizou o termo como título de seu livro na 

década de 1990, sendo um autor frequentemente citado como um dos responsáveis 

por sua difusão. Para Gilster, o termo se define como uma habilidade para entender 

e usar informação de uma variedade de fontes quando é apresentada via 

computador, colocando exigências cognitivas diferentes das postas por outros meios 

de comunicação, o que exige novas habilidades.  

Esse autor identifica o pensamento crítico em vez de competência técnica como a 

habilidade fundamental da digital literacy, enfatizando que é mais relevante a 

avaliação crítica do que é encontrado do que as habilidades técnicas necessárias 

para o acesso. Também demonstra a necessidade de novas habilidades para que o 

uso das tecnologias não se limite ao manuseio pragmático de um software ou 

aplicação. Sua concepção se distingue da visão limitada, centrada somente em 

habilidades técnicas (GILSTER apud BAWDEN, 2008).  

Bawden (2008) observa que Gilster não fornece listas de habilidades, competências 

e atitudes que definam essas ideias, mas que ele explicou de forma bastante 

generalizada como a capacidade de entender e usar informações em uma variedade 

de fontes digitais já é, por si, uma forma de alfabetização – capacidade de ler, 

escrever e de outras formas usando as tecnologias digitais – e, por isso, uma 

habilidade essencial à vida. Mesmo não tendo essa lista específica de habilidades e 

competências associadas a uma ideia de digital literacy, em sua obra, é possível 

reconhecer algumas ideias como atuais: consciência da importância de “redes de 

pessoas” como fonte de aconselhamento e ajuda e consciência do valor do uso de 

ferramentas tradicionais em conjunto com as novas tecnologias digitais. 

Elementos da Media Literacy: 

 participar e engajar-se em mídias digitais; 

 acessar as mídias em diferentes formatos e plataformas; 

 conhecer e utilizar recursos relacionados à mídia; 

 selecionar e usar mídias apropriadas; 

 analisar e avaliar o conteúdo das mídias; 
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 refletir sobre a influência da mídia; 

 identificar a circunstância da produção da mídia (seriedade e credibilidade). 

Esses elementos se relacionam com a análise dos vários gêneros de mídias e da 

forma como as mensagens são construídas e interpretadas  (MARTIN, 2006). 

Incluem-se aí as mídias tradicionais – impressa, audiovisual, rádio e televisão –, mas 

também a internet. Tais elementos têm o olhar, inicialmente, com a preocupação do 

conteúdo das mídias e seus efeitos na lógica de uma comunicação de massa, na 

qual a pessoa (expectador) tem que desenvolver capacidades para lidar com as 

informações “empurradas” para o seu consumo (BAWDEN, 2008). 

Conforme dito, Ala-Mutka (2011) aponta, ainda, elementos associados às 

necessidades que emergem no contexto da sociedade conectada, por exemplo, as 

novas formas de comunicação, expressão, aprendizagem e trabalho trazidas pelas 

mídias digitais e sociais participativas, que são listadas a seguir. 

Uso e produção em variadas mídias digitais: 

 comunicar-se e expressar-se através de mídias e visual dinâmico; 

 navegar e processar informações em formato não-linear com hiperlinks; 

 criar o novo, misturando e combinando com o velho; 

 ter atitude responsável e ética para com a reprodução digital. 

Esses elementos se relacionam com a necessidade de  compreensão das 

mudanças que os meios digitais provocaram na forma de apresentação e manuseio 

da informação. De uma apresentação estática (texto e imagem posicionados/fixos 

em um suporte) para uma forma dinâmica, com animações, ambientes 

tridimensionais, simulações interativas etc. (JENKINS et al., 2009). Compreender 

essas representações visuais requer diferentes habilidades cognitivas, que diferem 

da forma de representação textual. Algumas dessas habilidades cognitivas são 

apresentadas por Eshet-Alkalai (2004): foto-visual - habilidade de compreender 

intuitivamente as mensagens e instruções que são apresentadas no formato visual; 

reprodução - habilidade de transformar, recriar, dar novos significados e interpretar 
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as informações ou partes delas já existentes; ramificação ou encadeamento - 

habilidade de navegar por hipertextos com pensamentos e ações não lineares. 

Colaboração e comunicação intercultural: 

 busca de redes e comunidades relevantes; 

 aceitação e a valorização da diversidade; 

 flexibilidade e adaptação a diferentes culturas de comunicação digital; 

 disposição para compartilhamento e colaboração; 

 negociação e gerenciamento de tarefas por meio da comunicação digital. 

Esses elementos se relacionam com as possibilidades apresentadas pelos meios 

digitais – inúmeras e variadas plataformas sociais e ferramentas de comunicação – 

de proporcionar oportunidades de conexão entre as pessoas, inclusive de culturas 

distintas, e a participação em ações nos mais variados contexto sociais, o que 

acarreta a exposição a uma diversidade numa escala muitas vezes não 

experimentada em um ambiente off-line, o que exige preparo para lidar com as 

diferenças culturais (PÉREZ TORNERO; VARIS, 2010; ALA-MUTKA, 2011). 

Relacionam-se também com as possiblidades de se beneficiar das vantagens da 

colaboração, quando os meios digitais permitem o compartilhamento e 

gerenciamento de tarefas em trabalhos em equipes, compartilhamento de 

conhecimento e criação colaborativa (ESHET-ALKALAI, 2004). 

Aprendizagem e resolução de problemas: 

 cuidar do próprio desenvolvimento pessoal digital; 

 demonstrar conhecimentos e resultados de aprendizagem; 

 gerir conexões para apoio à aprendizagem e suporte às tarefas; 

 planejar, executar e avaliar as atividades orientadas para os objetivos; 

 encontrar ou criar opções relevantes para a aprendizagem pessoal e 

profissional; 

 vivenciar a aprendizagem colaborativa e a construção do conhecimento. 
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Esses elementos se relacionam com a capacidade de a pessoa refletir sobre seu 

próprio desensenvolvimento e as oportunidades proporcionadas pelas redes digitais 

de acesso a diferentes opções para aprendizagem. As pessoas podem se conectar 

a espaços colaborativos para compartilhamento de ideias e construção de 

conhecimento, beneficiando-se desses ambientes digitais para a determinação de 

objetivos, planejamento de atividades e avaliação dos resultados dos problemas os 

quais elas buscam solucionar. 

Participação produtiva e segura: 

 sensibilizar para o potencial das TIC’s para a participação cidadã, trabalho, 

lazer e aprendizagem; 

 saber sobre questões legais e éticas nos meios digitais; 

 interesse de utilizar as TIC’s para benefício pessoal e comunitário; 

 beneficiar-se de atividades digitais em todas as situações da vida (trabalho, 

social e lazer); 

 melhorar e inovar com as TIC’s; 

 criar e gerenciar identidades digitais; 

 comportar-se de forma sensata e adequada (privacidade, segurança). 

Esses elementos se relacionam com o entendimento da importância e do potencial 

das tecnologias digitais para a inserção, de forma produtiva e segura, nos vários 

aspectos da vida cotidiana. Envolvem as questões relativas à identidade digital – 

como a pessoa se coloca e como é vista nos vários espaços digitais – e à segurança 

– riscos relacionados à exposição de privacidade e ao comportamento inadequado 

na rede. 

A primeira etapa do projeto DigComp resulta em uma proposta de modelo conceitual 

de competência digital, na qual Ala-Mutka (2011) mapeia os elementos, agrupando-

os, criando conjuntos significativos. São seis áreas de conhecimento e habilidades e 

cinco áreas de atitudes, objetivando a apresentação de uma visão ampla de temas 

que foram abordados e considerados para uma elaboração de conceito do que é ser 

competente digital (Figura 3). 



42 

 

 

 

Figura 3 - Proposta para um modelo conceitual de competência digital 

Fonte: Ala-Mutka (2011, tradução nossa) 
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As duas áreas agrupadas, que se relacionam às “habilidades e conhecimentos 

instrumentais”, refletem o aspecto técnico do uso das ferramentas digitais – no caso 

do grupo “operacional”, por exemplo, usar o equipamento, utilizar software 

específico, ações de armazemento de arquivos etc. – e a compreensão e a 

capacidade de uso consciente e seguro dos meios digitais – no caso do grupo 

“Relacionadas às mídias”.  

As quatro áreas relacionadas ao segundo conjunto de blocos refletem a 

necessidade, no caso do grupo “comunicação e colaboração”, de ser capaz de 

construir e manter relações entre pessoas e redes, alargando as redes sociais e 

profissionais para além do “mundo físico”. No caso do grupo “gestão da informação”, 

refere-se à necessidade de ser capaz de organizar seus sistemas de informação – 

localizar, processar criticamente e organizar suas informações para usos pessoal e 

profissional.  

O grupo “aprendizagem e resolução de problemas” reflete a necessidade de ser 

capaz de beneficiar-se dos meios digitais para aprendizagem e busca das soluções 

dos  problemas. Por último, “participação significativa” relaciona-se à necessidade 

de ser capaz de procurar oportunidades para integrar os meios digitais de forma 

significativa no trabalho. 

No último conjunto de blocos, Ala-Mutka (2011) evidencia áreas de atitudes. De 

acordo com a autora, atitudes representam formas de pensar e motivações para agir 

e, portanto, moldam as ações das pessoas em ambientes digitais, sendo 

necessárias e aplicáveis a todas as áreas das competências. As cinco áreas de 

atitudes são assim descritas como a seguir.  

“Atitude intercultural” refere-se à motivação para agir em interação com pessoas de 

diversas culturas ou com pessoas que, em muitos casos, não se conhecem – 

comumente, a participação em comunidades on-line ou mídias sociais envolve tais 

situações, o que exige uma relação mais aberta e negociada na conversação. 

A “atitude crítica”, por sua vez, diz respeito à motivação para agir em ambientes em 

que nem sempre existe uma autoridade oficial que se responsabiliza pelo controle 

do que é publicado e das pessoas que dele participam. Tal situação leva à 

necessidade de incorporar às atividades reflexões críticas sobre o contexto digital 
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em que se está inserido e as interações e informações que estão sendo 

compartilhadas e consumidas.  

A motivação para ir além de ser simplesmente um consumidor tradicional dos 

conteúdos digitais e de participar como produtor ativo, aprendendo e inovando, seja 

individualmente ou em colaboração com outras pessoas, está abarcada na “atitude 

criativa”. Os ambientes digitais se apresentam favoráveis para essa participação 

criativa, pois fornecem fartos recursos para as mais diversas necessidades de 

soluções.  

A “atitude responsável” se associa à motivação para agir, tendo a compreensão dos 

riscos que acompanham essas inúmeras possibilidades de interação e utilização de 

diversas ferramentas digitais, riscos esses relacionados à segurança e privacidade.  

Por fim, a “atitude autônoma” está vinculada à motivação para agir em um ambiente 

em que as regras e os comportamentos não são ainda muito estruturados. Há 

muitas possibilidades, técnicas e sociais,  que se renovam e aumentam 

constantemente, o que exige uma consciência dos caminhos que se pretende seguir 

para se alcançar objetivos de forma autônoma, mas relacionando-se com as várias 

possibilidades oferecidas pelas redes, refletindo e se adaptando a essas mudanças 

recorrentes. 

b) Etapa 2: seleção e análise de frameworks existentes 

Nessa etapa, ocorreu a seleção e a análise de 15 frameworks existentes e 

implementados em diversos países integrantes da Community European, buscando 

identificar que competências os integravam. Ferrari (2012) destaca que esses 

frameworks possuíam formatos diferentes: incluíam desde currículos escolares até 

programas de certificação. Essa análise comparativa entre os frameworks permitiu 

identificar sete áreas de competência (Figura 4), que os autores entenderam como 

sendo mais sintonizadas com as necessidades da sociedade digital. 
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Figura 4 - Componentes das competências digitais 

Fonte: Ferrari (2012, tradução nossa) 

c) Etapa 3: consulta aos especialistas  

Essa etapa foi constituída por um estudo objetivando identificar o que significa “ser 

competente digital hoje”, realizado por Janssen et al. (2013). Consistiu de uma 

pesquisa no formato Delphi, viabilizada por meio de consulta on-line em que foram 

coletadas e analisadas opiniões de 95 especialistas sobre o assunto, para definir de 

quais conhecimentos, habilidades e atitudes é constituído o conceito de competência 

digital. O resultado apresenta a identificação de 12 áreas distintas, relacionadas no 

quadro a seguir. 

QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DAS 12 ÁREAS DE COMPETÊNCIA DIGITAL 

Áreas Descrição 
A pessoa competente digitalmente... 

Conhecimentos gerais e 
habilidades funcionais 

... sabe o básico (terminologia, navegação, funcionalidade) 
de dispositivos digitais e pode usá-los para fins 
elementares. 

Uso na vida cotidiana  ... é capaz de integrar tecnologias às atividades da vida diária. 

Especializada e competências 
avançadas para o trabalho e 
expressão criativa 

... é confiável para utilizar as TIC’s para expressar sua 
criatividade e para melhorar e aumentar seu desempenho 
profissional. 

Tecnologia mediando a 
comunicação e a colaboração 

... é capaz de conectar, compartilhar, comunicar e colaborar 
efetivamente com outras pessoas em ambientes digitais. 

Processamento e gerenciamento 
de informações 

... faz uso da tecnologia para melhorar e aumentar sua 
capacidade de reunir, organizar, analisar e julgar a 
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Áreas Descrição 
A pessoa competente digitalmente... 

relevância e o propósito da informação digital. 

Privacidade e segurança 
 

... tem a capacidade de proteger e dar segurança aos 
dados, tomando medidas adequadas para isso. 

Legal e aspectos éticos ... comporta-se de um modo socialmente responsável em 
ambientes digitais, o que demonstra a consciência e o 
conhecimento de aspectos legais e éticos no uso das TIC’s 
e de conteúdos digitais. 

Atitude equilibrada em relação à 
tecnologia 
 

... demonstra uma atitude informada, de mente aberta e 
equilibrada, no que diz respeito à Sociedade da Informação 
e ao uso da tecnologia digital; é curiosa, atenta às 
oportunidades e novidades, sentindo-se confortável para 
explorá-las. 

A compreensão e consciência do 
papel das TIC’s na sociedade 

... compreende o contexto mais amplo da utilização e 
desenvolvimento das tecnologias de informação e 
comunicação. 

Aprendizagem com e sobre 
tecnologias digitais 

... constantemente, explora ativamente as tecnologias 
emergentes, integrando-as a seus ambientes para usá-las 
para a aprendizagem ao longo da vida. 

Decisões sobre tecnologias 
digitais adequadas 
 

... tem conhecimento da maioria das tecnologias relevantes 
ou comuns e é capaz de decidir sobre a tecnologia 
apropriada segundo sua finalidade e suas necessidades.  

Uso intuitivo demonstrando 
autossuficiência 

... usa tecnologias digitais com confiança e criatividade para 
aumentar sua eficácia e eficiência pessoal e profissional. 

Fonte: traduzido de Janssen et al. (2013). 

O resultado da pesquisa, consolidado em um quadro esquemático com as áreas de 

competências digitais (Figura 5), demonstra uma relação entre as competências, 

nível de proficiência, tecnologia, propósito e domínio (área de aplicação), não 

necessariamente excludente, e, sim, relevante entre as partes. 
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Figura 5 - Visão do grupo de especialistas consultados no projeto DigComp sobre as áreas de 
competências digitais 

Fonte: Janssen et al. (2013, p. 478, tradução nossa) 

A seguir, são exemplificadas algumas dessas possíveis relações relevantes 

apresentadas pelo estudo de Janssen et al. (2013), utilizando-se de figuras que 

ajudam na sua compreensão. 

a) O bloco “aspectos legais e éticos” é relevante em relação aos blocos “uso na 

vida cotidiana”, “especialização e competências avançadas para o trabalho e 

expressão criativa” e até mesmo em relação ao bloco “decisões sobre 

tecnologias apropriadas”. 

 

Figura 6 - Relação entre áreas de competências 
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b) Os blocos centrais demonstram nível de proficiência, sendo que quanto mais 

se avança para cima, maior é a exigência de conhecimentos.  

 

Figura 7 - Relação entre áreas de competências 

c) Os blocos “uso na vida cotidiana” e “especialização e competências avançadas 

para o trabalho e expressão criativa” são, por um lado, amparados pelo bloco 

“tecnologia mediando comunicação e colaboração”, e, por outro lado, pelo 

bloco “processamento e gerenciamento de informação”. 

 

Figura 8 - Relação entre áreas de competências 

A partir do estudo, entende-se que essas áreas de competências são altamente 

complementares e que a competência digital envolve mais do que saber como usar 
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equipamentos e aplicativos. Relaciona-se com habilidades de comunicação e 

colaboração mediadas pelas tecnologias digitais; com habilidades de gestão da 

informação; com atitudes relativas a aspectos éticos e legais; com a questão da 

segurança e privacidade, com a própria compreensão do papel das tecnologias 

digitais na sociedade e com o uso equilibrado que delas se faz. 

Até o delineamento do quadro de competências digitais e das áreas nas quais elas 

estariam situadas, outras etapas intermediárias foram realizadas no projeto 

DigComp, a saber: oficina de especialistas, na qual resultados intermediários foram 

apresentados e discutidos; apresentação de uma proposta para um framework 

conceitual, submetida posteriormente à consulta das diversas partes interessadas, a 

partir da qual o consenso foi atingido e um framework conceitual foi organizado, 

sendo composto por cinco áreas de competências, que serão descritas a seguir. 

2.3.1.1 Framework conceitual DigComp para competências digitais 

O framework DigComp compõe-se de cinco áreas, às quais se subordinam 21 

competências digitais, detalhadas nos três níveis de proficiência. Funciona como 

uma matriz que consiste de diferentes dimensões e que pode ser apresentada de 

várias maneiras. Nesse framework, para cada competência são apresentados 

exemplos de conhecimentos, habilidades e atitudes e também de como a 

competência pode ser aplicada para duas finalidades diferentes, a saber: 

aprendizagem e emprego. 

As cinco áreas de competência digital identificadas podem ser resumidas como 

apresentado a seguir. 

a) Informação: identificar, localizar, recuperar, armazenar, organizar e analisar 

informação digital, avaliando sua relevância e finalidade. 

b) Comunicação: comunicar-se em ambientes digitais, partilhar recursos através 

de ferramentas on-line, conectar-se com outros e colaborar por meio de 

ferramentas digitais, interagir e participar de comunidades e redes, ter 

consciência intercultural. 
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c) Criação de conteúdo: criar e editar novos conteúdos (textos, imagens, vídeos 

etc.), integrar e reelaborar conteúdos e conhecimento prévio, produzir 

expressões criativas, conteúdos multimídia e de programação, lidar com e 

aplicar direitos de propriedade intelectual e de licenças de utilização. 

d) Segurança: proteção pessoal, de dados e de identidade digital, medidas de 

segurança, utilização segura e sustentável. 

e) Resolução de problemas: identificar necessidades e recursos digitais, 

informar-se a contento para tomar decisões sobre as ferramentas digitais mais 

apropriadas, de acordo com as finalidades/necessidades de utilização, resolver 

problemas conceituais usando meios digitais, resolver problemas técnicos, 

utilizar tecnologias de forma criativa, atualizar as próprias competências digitais 

e as de outros. 

 

 

Figura 9 - Apresentação gráfica das áreas de competência digital e suas respectivas competências 
que compõem o framework DigComp 

A Figura 10, a seguir, mostra como foi esquematizada a organização das 

informações relativas a cada uma das 21 competências que fazem parte do 

framework DigComp. 
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Figura 10 -  Exemplo da matriz de uma competência  

Fonte: Ferrari (2013, p. 25, tradução validada por Margarida Lucas e António Moreira) 
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O framework DigComp identifica áreas, com todas as competências que a elas se 

relacionam, e fornece, para cada competência, uma descrição geral, descrição para 

cada um dos três níveis de proficiência e alguns exemplos de conhecimentos, de 

habilidades e de atitudes, bem como de possíveis aplicações para diferentes 

propósitos5. 

Tal framework pode ser utilizado em relação ao desenvolvimento curricular ou a 

outras iniciativas que queiram desenvolver a competência digital em um grupo 

específico e que pode, a partir desse modelo, obter ideias e orientações. O nível de 

abstração das competências que nele estão previstas permite que elas sejam 

adaptadas às especificidades de pessoas e contextos. 

Este capítulo tratou do desenvolvimento de competências, afunilando para as 

competências necessárias à configuração digital que marca a sociedade 

contemporânea. Nesse sentido, foi descrito o framework de competências digitais 

elaborado pelo projeto DigComp, desenvolvido no âmbito da European Community, 

e que será tomado como referência para a análise dos dados que foram coletados 

na organização pública que constitui o lócus desta pesquisa, assunto do capítulo a 

seguir. 

  

                                            

5 As matrizes das 21 competências que compõem o framework DigComp constituem um extenso 

material e podem ser acessadas na versão original no link http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf. 
Uma versão em português pode ser encontrada em 
http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/noticias/digcomp_proposta_quadro_ref_europeu_compet_digit
al.pdf. 

 

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/noticias/digcomp_proposta_quadro_ref_europeu_compet_digital.pdf
http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/noticias/digcomp_proposta_quadro_ref_europeu_compet_digital.pdf
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3  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Explorada no capítulo anterior, a competência digital é considerada uma das oito 

competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida. O framework 

DigComp, proposto pela European Community, enumera 21 competências digitais, 

distribuídas em cinco áreas (informação, comunicação, criação de conteúdo, 

segurança e resolução de problemas).  

Neste capítulo, o quadro de competências DigComp será confrontado com dados 

coletados no âmbito da organização pública que constitui o lócus deste estudo, 

buscando identificar se e de que forma tais competências nela se inserem. Desse 

modo, os dados que compõem este capítulo estão assim organizados: primeiro, será 

exposta a análise do Modelo de Gestão por Competência da organização; em 

seguida, são explorados os dados obtidos com o questionário aplicado junto aos 

empregados e, por fim, os que emergiram durante a realização do grupo focal. 

3.1 ANÁLISE DOCUMENTAL DO MODELO DE COMPETÊNCIA DA 

ORGANIZAÇÃO 

3.1.1 Caracterização do modelo 

O Modelo de Gestão por Competência da organização tem como foco a gestão e o 

desenvolvimento estratégico dos empregados, integrando todas as ações dos 

processos de gestão de pessoas: capacitação e desenvolvimento, processos 

sucessórios e gestão de desempenho. Seu objetivo é prover orientação aos 

empregados sobre a melhor forma de alcançar os resultados desejados; a 

identificação do que é fundamental, nas pessoas, para que a estratégia 

organizacional se traduza em ação; o planejamento, captação, desenvolvimento e 

avaliação, nos diferentes níveis – individual, de equipe e organizacional –; as 

competências necessárias à consecução dos objetivos. 

A vigência de tal modelo iniciou-se em 2000 e desde então ele vem sendo 

atualizado e revisado. A organização parte do que está estabelecido em sua missão 

(a razão de ser da empresa), em sua visão (aonde ela quer chegar) e da análise do 
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seu mapa estratégico para definir as competências corporativas, que sinalizam focos 

de recursos a serem alocados para que possam ser desenvolvidas qualidades 

organizacionais capazes de diferenciar a empresa no mercado.  

As competências das pessoas, por sua vez, dão sustentação às competências 

corporativas. Aplicadas de forma recorrente em um contexto profissional, agregam 

valor à organização pública e ao empregado. Resultam da aplicação, de forma 

recorrente, de uma combinação de capacidades – conhecimentos, habilidades e 

atitudes – para gerar resultados. Uma competência é apresentada quando o 

indivíduo aplica suas capacidades (insumos) na realização do trabalho, gerando 

desempenho. A esse ato de aplicação das capacidades chamamos de 

comportamento de entrega. O comportamento de entrega é, portanto, uma ação que 

indica a expressão da competência e que pode ser observado no contexto de 

trabalho. 

Neste estudo, a análise do documento teve por objetivo verificar a incidência, 

ocorrência ou latência das competências digitais apresentadas no framework 

DigComp. A análise de conteúdo desse documento foi realizada seguindo-se as três 

fases sugeridas por Bardin (1977) e está exposta a seguir. 

3.1.1 Fase 1: apresentação das competências da organização estudada  

O documento apresenta competências para a equipe e líderes, listando as 

habilidades relacionadas no quadro a seguir. Como se pode observar, há 

similaridades entre os dois grupos. As diferenças aparecem destacadas em negrito. 
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QUADRO 2 – COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO MODELO DE GESTÃO DA 
ORGANIZAÇÃO  

Competências 
fundamentais 

das pessoas da 
organização 

estudada 

Habilidades para equipe Habilidade para os líderes 

(Lidera) age 

pelo exemplo 

 Identificar e mediar conflitos  

 Comunicar-se com eloquência  

 Conduzir reuniões  

 Ter equilíbrio emocional  

 Influenciar pessoas para alcance de 
resultados  

 Exercer relacionamento interpessoal  

 Exercer relacionamento interpessoal 

 Argumentar de forma fundamentada  

 Identificar e mediar conflitos  

 Comunicar-se com eloquência  

 Conduzir reuniões  

 Exercer liderança situacional  

 Ter equilíbrio emocional  

 Influenciar pessoas para alcance de 
resultados  

 Dialogar  

Domina seus 
assuntos 

 Ler e interpretar textos  

 Redigir textos com linguagem 
empresarial  

 Manter foco em metas  

 Gerar resultados  

 Ter visão sistêmica  

 Pensar estrategicamente   

 Propor soluções fundamentadas 
no mercado 

 Executar planos de ação 

 Analisar o mercado  

 Projetar cenários de curto, médio e 
longo prazos  

 Estabelecer estratégias para alcance 
de metas/resultados  

 Desdobrar metas  

 Acompanhar indicadores de resultados  

 Pensar estrategicamente  

 Analisar estratégias e táticas antes de 
tomar decisão  

 Executar planos de ação 

Desenvolve a si 
mesmo (e a 
equipe) 

 Identificar oportunidades de 
autodesenvolvimento  

 Planejar e executar as atividades de 
autodesenvolvimento  

 Perceber a si mesmo 

 Conduzir feedback  

 Delegar atividades adequadas ao perfil 
das pessoas  

 Identificar potenciais  

 Identificar e viabilizar oportunidades de 
desenvolvimento das pessoas  

 Administrar o tempo  

 Formar sucessores  

 Perceber o outro e a si mesmo  

Atua como 
‘dono’ da 
organização 

 Analisar riscos  

 Organizar e planejar ações  

 Definir prioridades  

 Estabelecer redes de 
relacionamento  

 Alcançar resultados, otimizando os 
recursos disponíveis  

 Analisar e mitigar riscos  

 Organizar e planejar ações  

 Dirigir e planejar ações  

 Gerenciar crises 

 Definir prioridades  

 Estabelecer redes de relacionamento  

 Alcançar resultados, otimizando os 
recursos disponíveis   

 Executar o plano estratégico da 
organização 

 Zelar pela conformidade na 
organização 

Foca o cliente 

 Ouvir  

 Ser objetivo  

 Escutar ativa e empaticamente  

 Negociar  

 Identificar as necessidades do 
cliente e oferecer produtos 
adequados 

 Atuar com agilidade  

 Escutar ativa e empaticamente  

 Ser objetivo  

 Negociar 

 Identificar as necessidades do cliente e 
oferecer produtos adequados 
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Competências 
fundamentais 

das pessoas da 
organização 

estudada 

Habilidades para equipe Habilidade para os líderes 

Incentiva e 
pratica a 
inovação 

 Refletir criticamente sobre 
processos e fluxos de trabalho  

 Criar  

 Identificar alternativas para superar 
desafios  

 Ser resistente a frustrações  

 Avaliar e sintetizar novas ideias  

 Propor novas soluções de 
melhoria de processo, produto, 
rotina etc. 

 Refletir criticamente sobre processos e 
fluxos de trabalho 

 Criar  

 Identificar alternativas para superar 
desafios 

 Ser resistente a frustrações  

 Avaliar e sintetizar novas ideias  

 Estimular o debate  

 Desenvolver um ambiente de confiança 

O documento Modelo de Gestão por Competência lista os conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessários a cada uma das competências nele previstas. 

Para fins desta análise, foram tomadas como referência as habilidades, por se 

tratarem de indicativos de como os indivíduos agem para demonstrar que sabem 

fazer algo. Dada a semelhança entre as competências dos empregados e líderes, 

procedeu-se à fusão das competências desses atores, apresentando-as em apenas 

um quadro, listando-se as habilidades para cada uma delas, evitando, assim, 

análises redundantes e que em nada influenciariam ou alterariam o resultado final 

(Quadro 3). 

QUADRO 3 – COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA 
ESTUDADA 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

A) (Lidera ou) Age como exemplo: 

Inspira pessoas ao atuar de forma coerente e 
colaborativa, interagindo e respeitando diferenças. 

 

 Exercer relacionamento interpessoal  

 Argumentar de forma fundamentada  

 Identificar e mediar conflitos  

 Comunicar com eloquência  

 Conduzir reuniões  

 Exercer liderança situacional  

 Ter equilíbrio emocional  

 Influenciar pessoas para alcance de 
resultados  

 Dialogar 

B) Domina seus assuntos 

Analisa o impacto e propõe formas de ação, a partir 
de um conhecimento profundo do mercado e do 
negócio. 

 Analisar o mercado  

 Projetar cenários de curto, médio e longo 
prazos  

 Estabelecer estratégias para alcance de 
metas/resultados  

 Desdobrar metas  

 Acompanhar indicadores de resultados  

 Pensar estrategicamente  

 Analisar estratégias e táticas antes de tomar 
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COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

decisão  

 Executar planos de ação  

C) desenvolve a sim mesmo (e a equipe)  

Busca atualização constante, organiza o trabalho e 
acompanha as atividades da área como forma de 
aprendizagem. 

 Conduzir feedback  

 Delegar atividades adequadas ao perfil das 
pessoas  

 Identificar potenciais  

 Identificar e viabilizar oportunidades de 
desenvolvimento das pessoas  

 Administrar o tempo  

 Formar sucessores  

 Perceber o outro e a si mesmo 

D) Atua como “dono’ da organização  

Mobiliza-se para concretizar a estratégia empresarial 
e o alcance dos resultados. 

 Analisar e mitigar riscos  

 Organizar e planejar ações  

 Dirigir e planejar ações  

 Gerenciar crises  

 Definir prioridades  

 Estabelecer redes de relacionamento  

 Alcançar resultados, otimizando os recursos 
disponíveis. 

 Executar o plano estratégico da organização 

 Zelar pela conformidade na organização 

E) Tem o foco no cliente 

Fornece soluções tempestivas e com qualidade ao 
cliente, colocando-o em primeiro lugar. 

 Atuar com agilidade  

 Escutar ativa e empaticamente  

 Ser objetivo  

 Negociar  

 Identificar as necessidades do cliente e 
oferecer produtos adequados 

F) Incentiva e pratica a inovação 

Promove um ambiente colaborativo e favorável à 
inovação, em prol de resultados positivos nos 
produtos, processos e serviços da organização 
pública. 

 Refletir criticamente sobre processos e 
fluxos de trabalho  

 Criar  

 Identificar alternativas para superar desafios  

 Ser resistente a frustrações  

 Avaliar e sintetizar novas ideias  

 Estimular o debate  

 Desenvolver um ambiente de confiança 

 

3.1.2 Fase 2: relação entre as competências fundamentais da organização e as 

competências digitais apresentadas no DigComp 

Nessa fase, as habilidades exigidas pelas competências fundamentais da 

organização, listadas no Quadro 3, foram comparadas com as que constam do 

framework DigComp, buscando-se identificar semelhanças ou algum tipo de relação 

entre elas. O Quadro 4, a seguir, apresenta em que situações isso ficou perceptível, 

associando as habilidades requeridas pela organização estudada (Coluna 1) com as 

competências enumeradas pelo DigComp (Coluna 3), identificando, ainda, a que 

competência da organização tais habilidades se referem (Coluna 2).  
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QUADRO  4 – RELAÇÃO ENTRE HABILIDADES REQUERIDAS PELAS 
COMPETÊNCIAS DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS DIGITAIS DO FRAMEWORK 

DIGCOMP 

Habilidade 
A que competência da 
organização pública se 

refere 

A que competência do framework 
DigComp se associa 

Analisar o mercado Domina seus assuntos 
INFORMAÇÃO: 

 Navegação, procura e filtragem da 
informação 

 Avaliação da informação 

 Armazenamento e recuperação da 
informação 

Projetar cenários de curto, médio e 
longo prazos 

Domina seus assuntos 

Analisar estratégias e táticas antes 
de tomar decisão 

Domina seus assuntos 

Acompanhar indicadores de 
resultados 

Domina seus assuntos 

 

Exercer relacionamento 
interpessoal 

Lidera ou age como 
exemplo COMUNICAÇÃO: 

 Interação por meio de tecnologia 

 Partilha de informação e conteúdo 

 Envolvimento na cidadania digital 

 Colaboração por meio de canais 
digitais 

 Netiqueta 

 Gestão da identidade digital 

Comunicar com eloquência 
Lidera ou age como 

exemplo 

Dialogar 
Lidera ou age como 

exemplo 

Conduzir reuniões 
Lidera ou age como 

exemplo 

Estabelecer redes de 
relacionamento 

(Atua como “dono” da 
organização 

 

- 
Não foi encontrada 

competência a que se 
pudesse fazer referência 

 

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO: 

 Desenvolvimento de conteúdo 

 Integração e reelaboração 

 Direitos de autor e licenças 

 Programação 

 

Analisar riscos 
Atua como “dono” da 

organização 

 

SEGURANÇA: 

 Proteção de dispositivos 

 Proteção de dados pessoais 

 Proteção da saúde 

 Proteção do meio ambiente 
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Habilidade 
A que competência da 
organização pública se 

refere 

A que competência do framework 
DigComp se associa 

Influenciar pessoas para alcance 
de resultados 

(Lidera ou) age como 
exemplo 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 

 Resolução de problemas técnicos 

 Identificação de necessidades e 
respostas tecnológicas 

 Inovação e utilização da tecnologia 
de forma criativa 

 Identificação de lacunas na 
competência digital. 

Identificar, (planejar) e viabilizar 
oportunidades de 
autodesenvolvimento e 
desenvolvimento das pessoas 

Desenvolve a sim mesmo (e 
a equipe) 

Alcançar resultados, otimizando os 
recursos disponíveis 

Atua como “dono” da 
organização 

Criar 
Incentiva e pratica a 

inovação 

Avaliar e sintetizar novas ideias 
Incentiva e pratica a 

inovação 

Perceber o outro e a si mesmo 
Desenvolve a sim mesmo (e 

a equipe) 

Propor novas soluções de 
melhoria de processo, produto, 
rotina etc. 

Incentiva e pratica a 
inovação 

3.1.3 Fase 3: inferência e interpretação  

De forma genérica, não há relação direta e explícita entre as cinco categorias de 

competências digitais propostas pelo framework DigComp com as competências 

fundamentais analisadas no Modelo de Gestão por Competência da organização 

pública em estudo. Não há descrição de competência com alguma similaridade de 

sentido – conhecimento requerido, habilidade exigida e atitude desejável 

relacionadas com o meio digital e suas ferramentas. Não se percebe também termo 

ou expressão que relacione algum tipo de prática ou habilidade condicionada ao uso 

ou necessidade de suporte de tecnologias digitais.  

Por outro lado, é importante ressaltar que no referido documento também não está 

explícito que essas práticas ou habilidades não possam ser utilizadas condicionadas 

por tais tecnologias. Mas, conforme ressalta Câmara (2013, p. 182), “o esforço do 

analista é, então, duplo: entender o sentido da comunicação como se fosse o 

receptor normal, e, principalmente, desviar o olhar, buscando outra significação, 

outra mensagem, passível de se enxergar por meio ou ao lado da primeira”.  

Assim sendo, nesse caso, é possível inferir uma nova significação de relação entre 

os conceitos, se considerado o significado das novas possibilidades das tecnologias 
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digitais e o domínio das competências digitais relacionadas. De acordo com 

Fountain (2006), o significado dos efeitos sentidos pela introdução da internet na 

gestão varia desde o fato de as tecnologias da informação e comunicação terem o 

potencial ou capacidade de influenciar a produtividade até a capacidade de 

coordenação, comunicação e controle. As tecnologias de informação influenciam, 

em suma, a natureza fundamental das organizações.  

Assim, a análise realizada leva em consideração a potencialidade oferecida ou 

aberta pelas competências digitais para elevar o impacto das competências 

fundamentais dos empregados da organização quando de sua aplicação ou uso. Ou 

seja, o domínio e o uso das competências digitais possibilitam, dão condição ou 

potencializam que os empregados executem as práticas (ações executadas) que lhe 

são exigidas com “um novo repertório” de possiblidades, mais alinhado a esses 

ambientes com grande fluxo de informação, intensa comunicação e colaboração. 

Realizando a análise por este viés, reforça-se uma das características apresentadas 

na literatura relacionada à competência digital, qual seja: que ela constitui uma 

competência transversal e que, como tal, facilita o uso e permite a aquisição de 

várias outras competências. Assim, o agrupamento das categorias levou em 

consideração essa potencialidade proporcionada pelas competências digitais. Como 

exemplo, apresenta-se uma das possíveis relações no Quadro 5. 

QUADRO  5 – POTENCIALIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS PELAS 
COMPETÊNCIAS DIGITAIS 

COMUNICAÇÃO 

Se desenvolvidas, essas competências 
digitais do framework DigComp... 

... podem potencializar essas 
competências/habilidades requeridas pela 

organização pública 

2.1 Interação através de tecnologias 

2.2 Partilha de informação e conteúdo 

2.4 Colaboração através de canais digitais 

 Exercer relacionamento interpessoal 

 Comunicar com eloquência 

 Dialogar 

 Conduzir reuniões 

 Estabelecer redes de relacionamento 

As competências/habilidades dos empregados da organização pública listadas no 

Quadro 5 se relacionam com a comunicação, a necessidade de interação entre 

empregados e a gestão desses relacionamentos. Nesse caso, é possível inferir que 
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tais competências/habilidades dos empregados podem ser complementadas com 

novas competências digitais, proporcionando mais possibilidades e potencialidades 

em suas ações.  

Por exemplo, a ação “estabelecer redes de relacionamento” tem possibilidade de 

gerar mais resultado, utilizando como suporte, também, um meio digital para 

fomentar essas interações, bem como possibilitar melhoria na gestão da ação de 

“exercer relacionamento interpessoal”. Similar projeção pode ser pensada se 

tomarmos como referência a ação “conduzir reuniões”. O uso da comunicação por 

meios digitais possibilitaria uma interação com um maior número de pessoas de 

diversos locais, a possibilidade de comunicar experiências e problemas, 

compartilhando informações e conteúdos e oferecendo feedbacks durante reuniões 

on-line. 

Portanto, pelo apresentado, podemos afirmar que, de forma explícita, as 

competências digitais não estão inseridas no Modelo de Gestão por Competência da 

organização, mas a análise realizada demonstra que, caso os empregados venham 

a dominá-las, isso permitirá que as competências fundamentais da organização 

sejam potencializadas na aplicação ao seu fazer diário.  

3.2 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DIGITAIS  

A percepção dos membros da equipe da organização pública sobre a importância 

das competências digitais foi analisada a partir da aplicação de um questionário 

estruturado contendo 21 perguntas, disponível para ser respondido por meio da 

plataforma Google Forms. As questões foram elaboradas tendo-se como referência 

cada uma das competências do framework DigComp.  

Conforme descrito no capítulo anterior, tal framework contém 21 competências, 

divididas em cinco áreas, classificadas em três níveis de proficiência, a saber: 

básico, intermediário e avançado. Na adaptação para a criação das perguntas do 

questionário, foi considerado o nível intermediário, uma vez que o quadro de pessoal 

da organização estudada não é composto por empregados com exigência de alto 
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nível tecnológico, mas por profissionais que executam tarefas administrativas e 

técnicas utilizando tecnologias básicas, comuns à maioria dos ambientes 

organizacionais: microcomputador/notebook conectado a uma rede corporativa com 

identificação pessoal, acesso à internet e programas de uso diário, tais como 

editores de texto, planilhas eletrônicas, bancos de dados, e-mail, aplicativos 

corporativos web, sistema de comunicação pessoal interno via web (mensageiro), 

acesso à intranet corporativa e seus espaços interativos etc. 

Planejou-se a aplicação do questionário a uma unidade da organização estudada, 

na qual estão lotados 34 empregados, dos quais, efetivamente, 27 (ou seja, 79% do 

total) responderam ao instrumento. A faixa etária dos respondentes ficou assim 

distribuída:  

 até 30 anos – 1 empregado;  

 de 31 a 40 anos – 8 empregados;  

 de 41 a 50 anos – 9 anos;  

 acima de 50 anos – 9 empregados.  

Quanto ao tempo de serviço na organização, a distribuição ficou assim: 

 0 a 5 anos – 2 empregados; 

 de 6 a 15 anos – 13 empregados; 

 de 16 a 25 anos – 1 empregado; 

 acima de 25 anos de serviço – 11 empregados. 

Na elaboração das perguntas, deu-se atenção à necessidade de redigi-las de modo 

a retratar situações do dia a dia dos respondentes. O questionário completo 

encontra-se no Anexo A. A seguir, no Quadro 6, são destacados os pontos que se 

sobressaíram aos olhos do autor deste estudo nessa etapa da coleta de dados, 

agrupando-se as competências nas áreas às quais elas se subordinam no 

documento DigComp. 
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QUADRO  6 – SÍNTESE DOS DADOS OBTIDOS COM O QUESTIONÁRIO 

I – Muito importante, I – Importante, NTO – Não tenho opinião, PI – Pouca importância, SI – Sem importância | 
P(x) – Pergunta feita no questionário | Dados apresentados em % 

Área 1: INFORMAÇÃO 

Competência 1.1 Navegação, procura e filtragem da informação 

P1 - Uso de "palavras-chaves" para melhorar os resultados em 
pesquisas feitas, por exemplo, em aplicativos de busca na 
internet (Google), localização de mensagens no seu e-mail 
(Outlook) ou localização de arquivos no Windows. 

MI 
66,7 

I 
29,6 

NTO 
3,7 

PI 
0 

SI 
0 

Competência 1.2: Avaliação da informação 

P2 - Checagem da veracidade de uma informação antes de 
compartilhá-la por meios digitais (por exemplo, quando inclui 
comentários na intranet ou distribui mensagem por e-mails para 
outros empregados). 

MI 
77,8 

I 
18,5 

NTO 
0 

PI 
3,7 

SI 
0 

Competência 1.3: Armazenamento e recuperação da informação 

P3 - Classificação da informação, de modo que seja definido o 
local mais adequado para armazená-la, permitindo recuperá-la 
com agilidade posteriormente. 

MI 
59,3 

I 
25,9 

NTO 
7,4 

PI 
3,7 

SI 
3,7 

Área 2: COMUNICAÇÃO 

Competência 2.1 Interação através de tecnologias 

P4 - Busca de informações junto a outros empregados, inclusive 
situados em outras unidades e Estados, usando como meio uma 
tecnologia digital (por exemplo: aplicativo de mensagens online 
Lync, videochamadas pelo computador). 

MI 
59,3 

I 
33,3 

NTO 
7,4 

PI 
0 

SI 
0 

Competência 2.2 Partilha de informação e conteúdo 

P5 - Compartilhamento de informações para outros empregados 
ou público externo, usando como meio uma tecnologia digital 
(por exemplo, serviço para armazenamento e partilha de 
arquivos como DropBox, Google Drive ou página de download 
de um site da organização). 

MI 
33,3 

I 
44,4 

NTO 
18,5 

PI 
3,7 

SI 
0 

Competência 2.3 Envolvimento na cidadania digital 

P6 - Seleção de ferramentas digitais (fanpages no Facebook, 
assinatura de blogs, cadastro em newsletter etc.) que o auxiliem 
no acompanhamento de causas de seu interesse (política, 
sindical, ambiental etc.) 

MI 
18,5 

I 
63 

NTO 
0 

PI 
14,8 

SI 
3,7 

Competência 2.4 Colaboração através de canais digitais 

P7 -  Busca de soluções para os problemas do seu trabalho e da 
equipe, criando ambientes de colaboração com outros 
empregados por meio de ferramentas digitais – participando de 
fórum, comunidade de práticas, grupos de trocas de e-mail, 
grupos de trocas de mensagem online etc. 

MI 
59,3 

I 
25,9 

NTO 
3,7 

PI 
11,1 

SI 
0 



64 

   

 

Competência 2.5 Netiqueta 

P8 -  Uso dos princípios de netiqueta (conjunto de regras de 
conduta on-line) e aplicação no seu contexto de trabalho, 
evitando a propagação de comportamentos inadequados, 
notícias inverídicas etc. por meio digitais (por exemplo: e-mail, 
chat, Facebook). 

MI 
70,4 

I 
29,6 

NTO 
0 

PI 
0 

SI 
0 

Competência 2.6 Gestão da identidade digital 

P9 -  Avaliar que um conteúdo divulgado por você no meio 
digital comunica algo a seu respeito e pode afetar sua reputação 
profissional. 

MI 
59,3 

I 
40,7 

NTO 
0 

PI 
0 

SI 
0 

Área 3: CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 

Competência 3.1 Desenvolvimento de conteúdo 

P10 - Criação de conteúdos digitais em diferentes formatos (por 
exemplo, uma apresentação em Power Point que inclua textos, 
tabelas, fluxogramas, imagem, áudio). 

MI 
29,6 

I 
63 

NTO 
3,7 

PI 
3,7 

SI 
0 

Competência 3.2 Integração e reelaboração 

P11 - Criação de um conteúdo usando informações obtidas em 
diversas fontes digitais e em diversos formatos (por exemplo: 
criar um documento no Word e incluir planilha já existente feita 
no Excel; criar um e-mail incluindo figuras, tabelas já existentes). 

MI 
44,4 

I 
51,9 

NTO 
0 

PI 
3,7 

SI 
0 

Competência 3.3 Direitos de autor e licenças 

P12 - Ciência de que deve ser informada a fonte e/ou autoria 
quando do uso de informações de terceiros para elaboração do 
seu conteúdo (um comentário na intranet, uma postagem no 
Facebook, um documento divulgando alguma ideia etc.). 

MI 
59,3 

I 
29,6 

NTO 
3,7 

PI 
7,4 

SI 
0 

Competência 3.4 Programação 

P13 - Programar alguma ferramenta digital para automatizar e 
otimizar a realização do trabalho (por exemplo: criação de 
macros no Excel, criação de regras e critérios para tratamento de 
e-mail etc.). 

MI 
63 

I 
33,3 

NTO 
3,7 

PI 
0 

SI 
0 

Área 4: SEGURANÇA 

Competência 4.1 Proteção de dispositivos 

P14 - Procedimentos de segurança como proteção e sigilo da 
senha; atualização do antivírus e cuidados necessários com 
conteúdos maliciosos/suspeitos recebidos por meio digital. 

MI 
77,8 

I 
14,8 

NTO 
3,7 

PI 
3,7 

SI 
0 
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Competência 4.2 Proteção de dados pessoais 

P15 - Agir de forma prudente no que se refere às questões sobre 
a exposição de sua privacidade nos meios digitais. 

MI 
44,4 

I 
51,9 

NTO 
0 

PI 
3,7 

SI 
0 

Competência 4.3 Proteção da saúde 

P16 - Ciência dos riscos para a saúde associados à utilização de 
tecnologia (desde os aspectos ergonômicos até a dependência 
da tecnologia). 

MI 
51,9 

I 
44,4 

NTO 
3,7 

PI 
0 

SI 
0 

Competência 4.4 Proteção do meio ambiente 

P17 - Avaliação da real necessidade de uma ação nos meios 
digitais, levando em conta a redução de custos e sustentabilidade 
(exemplos: imprimir só o necessário e em frente e verso, usar 
videochamadas em vez de telefonia fixa/celular). 

MI 
66,7 

I 
25,9 

NTO 
3,7 

PI 
3,7 

SI 
0 

Área 5: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Competência 5.1 Resolução de problemas técnicos 

P18 - Conhecimento para realizar as primeiras tentativas de 
resolver um problema técnico em um equipamento (checar 
conexão dos cabos, testar o cabo em outra fonte, testar outro 
cabo) ou buscar informações com esse intuito na internet (por 
exemplo, pesquisando alguma solução no Google). 

MI 
51,9 

I 
44,4 

NTO 
0 

PI 
3,7 

SI 
0 

Competência 5.2 Identificação de necessidades e respostas tecnológicas 

P19 - Identificação de problemas em um ambiente e, 
criticamente, refletir sobre a possibilidade da existência de 
ferramentas digitais que podem resolvê-los, construindo a 
solução em colaboração com alguém que saiba usá-las. 

MI 
44,4 

I 
51,9 

NTO 
3,7 

PI 
0 

SI 
0 

Competência 5.3 Inovação e utilização da tecnologia de forma criativa 

P20 - Identificação de problemas em um ambiente e possuir 
conhecimento das possibilidades de resolvê-los utilizando 
alguma tecnologia digital. 

MI 
55,6 

I 
40,7 

NTO 
3,7 

PI 
0 

SI 
0 

Competência 5.4 Identificação de lacunas na competência digital 

P21 - Avaliação do seu nível de conhecimento para atuação nos 
meios digitais e identificação de suas necessidades de novas 
aprendizagens. 

MI 
44,4 

I 
44,4 

NTO 
3,7 

PI 
7,4 

SI 
0 

Na análise dos resultados do Quadro 6, constata-se que, no geral, os respondentes 

têm clara percepção da importância das competências digitais definidas no projeto 

DigComp, já que os maiores percentuais avaliados pelos empregados estão nas 

opções “Muito Importante” e “Importante”, não sendo percebida influência da idade 

ou do tempo de serviço nas respostas dadas.  
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Nos casos das perguntas relacionadas às competências “Netiqueta” (P8) e “Gestão 

da identidade digital” (P9), a somatória dessas opções alcançou o percentual 

máximo possível, ou seja, 100% dos empregados consideram “Muito importante” e 

“Importante” as questões relacionadas ao comportamento de modo socialmente 

responsável e às implicações possíveis em relação aos aspectos legais e éticos na 

sua atuação nos meios digitais.  

Na visão do autor do estudo, a elevada importância atribuída a esses aspectos está 

relacionada com a experiência dos empregados no uso de tecnologias nas 

atividades diárias da sua vida social. A popularização e intensidade de uso de 

aplicativos como Facebook e Whatsapp – mídias com característica fortemente 

sociais, com bastante interação – expõem e tornam de fácil percepção as questões 

relacionadas à conduta e aos comportamentos inadequados adotados nos meios 

digitais, o que possivelmente promove um olhar mais crítico sobre tais situações. 

Por outro lado, a menor somatória apresentada por esses dois itens de resposta foi 

obtida pela competência “Partilha de informação e conteúdo” – 77% consideraram 

“Muito importante” ou “Importante” e os outros 23% dos respondentes dividiram-se 

entre as opções “Pouco importante” e “Não tenho opinião”. Nesse caso, pela visão 

do autor do estudo, a baixa percepção de alguns é ocasionada pela própria estrutura 

das organizações públicas, ainda muito hierarquizadas e centradas em ações de 

comando e controle, nas quais as unidades (seções, departamentos, órgãos) ainda 

se comunicam de forma verticalizada – entre unidades, obedecendo a um fluxo 

burocrático –, e não de forma horizontal – entre pessoas, mais informal e interativa. 

Nota-se também uma alta somatória dos itens “Muito importante” e “Importante” nas 

questões relacionadas à identificação de problemas e possibilidades de resolução 

(P19 e P20). Na visão do autor do estudo, já existe a percepção dos empregados 

quanto ao papel das tecnologias digitais como indutora de melhorias e mudanças 

quando aplicadas aos processos de trabalho. Nesse caso, em função de os dados 

terem sido coletados por meio de questionário com perguntas fechadas, não há 

possibilidade de analisar se essa percepção se refere a uma ideia restritiva, em que 

a importância é percebida somente na possibilidade de automatização dos 
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processos e rotinas já preexistentes na organização, ou de forma mais abrangente, 

como potencial para a transformação da execução do trabalho, com novas rotinas e 

processos, tendo como modelo as inovações baseadas no uso das tecnologias 

digitais. 

Como ressalva, destaca-se a somatória dos percentuais apresentados nas 

respostas “Não tenho opinião” e “Sem importância” nas questões P6 (18,5%) e P21 

(11,2%). Respectivamente, as perguntas referem-se aos meios digitais como auxílio 

de acompanhamento de causas do interesse do respondente (políticas, sindicais, 

ambientais etc.) e como auxílio na identificação e busca de novas aprendizagens. 

Em tais questões, houve registro de respostas também no item “Não tenho opinião”. 

É interessante notar a ocorrência dessas respostas, já que as perguntas abordam 

temas comumente citados como característicos e importantes nessa nova sociedade 

em rede que emerge: a participação cívica em causas públicas e o aprendizado 

contínuo – aprender a aprender. 

3.3 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS LÍDERES SOBRE A RELEVÂNCIA DAS 

COMPETÊNCIAS DIGITAIS 

O último passo cumprido nesta investigação foi verificar, a partir da visão dos 

líderes, como a percepção dos empregados sobre a importância das competências 

digitais se concretiza no seu trabalho diário. Para sua consecução, foi realizado um 

grupo focal com a participação de quatro empregados ocupantes de função 

gerencial (líderes) da organização aqui estudada. O autor desta pesquisa realizou a 

moderação, apresentando a finalidade e o formato da discussão, seu caráter 

informal e a necessidade da participação de todos. As discussões do grupo foram 

orientadas por um roteiro de perguntas não estruturadas. O caráter das perguntas 

forneceu aos participantes um ponto de partida sobre o tema, permitindo a interação 

entre eles, gerando conversações livres.  

No total, foram cinco perguntas, sendo a primeira relacionada com a percepção dos 

líderes sobre como a importância das competências digitais identificada nas 

respostas do questionário aplicado aos empregados se refletia no fazer diário dos 
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membros das suas equipes. A segunda questionou sobre a diferença de atitudes 

entre os empregados: alguns aplicam essas habilidades e outros, não; a questão 

buscava, ainda, explorar os motivos de tais comportamentos. A terceira e a quarta 

perguntas foram sobre quais das cinco áreas de competências apresentadas eram 

as mais críticas dentro do contexto das suas equipes – foi pedido para que os 

participantes selecionassem três delas, apresentando os motivos de suas escolhas. 

Por fim, a quinta pergunta fez referência à análise de conteúdo do documento 

Modelo de Gestão por Competência da organização – analisado na primeira etapa 

desta pesquisa –, apresentando as impressões do autor deste estudo e 

questionando a opinião dos participantes sobre a ausência de qualquer habilidade 

relacionada a essas competências digitais. 

Na análise do conteúdo discutido no grupo focal, emergiram as categorias listadas a 

seguir.  

 Categoria 1 – Diferentes níveis de domínio;  

 Categoria 2 – Relação idade, preferência x demonstração de competência;  

 Categoria 3 – Excesso de informação e comunicação;  

 Categoria 4 – Estrutura organizacional ainda não pensada como processos 

digitais;  

 Categoria 5 – Segurança.  

A seguir, discorre-se sobre as discussões realizadas no grupo focal, agrupando os 

destaques nessas categorias. 

3.3.1 Categoria 1 – Diferentes níveis de domínio 

Fica evidente que há uma compreensão de todos os participantes sobre a 

importância das competências digitais apresentadas e o reconhecimento de que as 

equipes valorizam tais competências. Há, no entanto, vários membros que têm muita 

dificuldade de aplicação das habilidades relacionadas, tendo como base as cinco 

áreas de competências apresentadas. O Participante 4, em relação aos membros 

de sua equipe, assim afirma: “[...] eles sabem da importância, na verdade, todos 

sabem da importância, mas têm muita dificuldade [...] mas usam, quando precisam 
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de uma coisa mais complicada, buscam ajuda daqueles que detêm melhor essas 

habilidades [...]” 

Nesse sentido, a Participante 1 reconhece que “[...] as pessoas aprendem na 

marra, na hora em que surgem as demandas, elas buscam ajuda e aprendem o que 

precisam [...]”. A Participante 4, por sua vez, chama a atenção para o investimento 

de tempo quando não se observa o domínio das competências digitais: “[...] no final, 

quem sabe gasta a metade do tempo para fazer uma tarefa e esses são 

demandados por aqueles que não têm domínio de como fazer algo [...]”.  

Percebe-se, assim, que há diferentes níveis de proficiência das habilidades, até 

porque existem tarefas de menor ou maior complexidade, mas nota-se também que 

muitas dessas habilidades são adquiridas no uso social que esses empregados 

fazem dos meios digitais, ou seja, nas suas atividades desenvolvidas fora da 

organização ou em estudos por conta própria. Quanto a isso, Ala-Mutka (2011) 

ressalta que alguns conhecimentos e habilidades podem ser aprendidos na 

experiência e de forma autônoma, enquanto outros aspectos (cognitivos e 

estratégicos) requerem orientação e educação.  

A autora também enfatiza a necessidade de que esse desenvolvimento seja 

contínuo. Nesse sentido, é possível lembrar a observação do Participante 1, que 

salienta: “[...] a empresa não investe em treinamento [...]”, evidenciando a falta de 

formação e destacando que, quando ela existe, limita a aprendizagem ao domínio da 

ferramenta em si (planilha eletrônica, gerenciador de projetos etc.), sem o contexto 

necessário para um aprendizado mais efetivo. 

3.3.2 Categoria 2 – Relação idade e preferência versus demonstração de 

competência 

Durante o grupo focal, as observações dos participantes caminharam no sentido de 

acreditar que a demonstração do domínio das competências digitais está 

relacionada a “gosto” ou “preferência” de um tipo de ferramenta. Eles entendem, por 

outro lado, que é possível lapidar esse “gosto”, pois “se vencer a barreira, vai 

facilitar”, conforme afirmou o Participante 4.   
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A barreira que se sobressai aqui está relacionada ao fato de a pessoa ainda não ter 

notado benefícios em determinado modo de execução de uma tarefa. Assim, 

apresentá-los seria uma estratégia que poderia modificar suas preferências. Ou seja, 

haveria maior intensidade no uso dos meios digitais se ele se relacionasse ao 

sentido de satisfação com os benefícios gerados. Em contraposição, se mais 

estressante a relação, haveria a tendência de se evitar o uso.  

Essa correlação é apresentada por Dimaggio et al. (apud ALA-MUTKA, 2011), que 

vincula a satisfação do usuário no uso da internet à sua experiência boa ou ruim. 

Sendo essa experiência positiva, há uma persistência no uso e, consequentemente, 

aquisições de habilidades adicionais. Percebe-se também, nesse início do grupo 

focal, a associação restrita que os participantes fazem de competências digitais ao 

uso de ferramentas (exemplo: as competências da área de “informação” apresentam 

habilidades que vão além de somente dominar um software de planilha eletrônica, 

mas elas não são percebidas pelos participantes). 

Há controvérsias entre os participantes do grupo focal sobre se a idade seria um 

fator de influência sobre o comportamento no mundo digital. Fazendo referência ao 

uso das ferramentas, o Participante 1 acredita que, geralmente, se o empregado é 

mais velho, tem mais dificuldade, ao contrário dos mais novos.  O Participante 2, no 

entanto, considera que a questão do não uso pode estar mais associada à falta de 

conhecimento sobre os benefícios ou resultados. Aqui, fica clara, mais uma vez, a 

importância de se vincular a demonstração dos benefícios ao desenvolvimento das 

competências digitais nos empregados. Nesse sentido, uma estratégia importante 

seria possibilitar ao empregado comparar o modo como ele costuma realizar o 

trabalho com outras formas de executá-lo, verificando em qual delas há mais 

benefícios.  

Em uma fala mais extensa, o Participante 3 ressaltou a importância de se mesclar 

as experiências dos grupos etários, aproveitando a maior vivência dos mais velhos e 

as habilidades digitais presentes nos mais jovens. Assim, sua sugestão demonstra a 

importância de não se segmentar uma visão por faixa etária como mais ou menos 

competente digitalmente. Dentro do exposto no Projeto DigComp, nas cinco áreas 



71 

   

 

propostas, há algumas, levantadas pelos participantes, que são observadas como 

muito presentes em grupos mais novos, como a disponibilidade de 

compartilhamento de conteúdo e o uso da comunicação digital, bem como a 

utilização dos meios digitais para a resolução de problemas do seu dia a dia. Por 

outro lado, há uma baixa atenção com a segurança e com a avaliação criteriosa das 

informações recebidas, características que se mostram presentes nas pessoas com 

maior idade e experiência.  

Nessa linha, estudos reforçam que as competências digitais não estão, 

necessariamente, segmentadas em faixas etárias, demostrando que pessoas mais 

jovens têm desempenho melhor em tarefas que envolvam habilidade foto-visual, ou 

seja, representados por uma linguagem de símbolos e ícones, encontrados nas 

interfaces gráficas, jogos de computadores etc., e, também, em situações em que é 

exigida leitura não linear, baseada em hiperlink. Por outro lado, pessoas com mais 

idade demonstram melhor desempenho em avaliação, interpretação e análise de 

informações. 

3.3.3 Categoria 3 – Excesso de informação e comunicação 

Nesta categoria, podemos destacar algumas observações: 

 “[...] não há tempo suficiente para checar a veracidade da informação. 

Pessoas são solicitadas a darem respostas muito rápidas, recebe de manhã 

para responder ao meio-dia. Não dá tempo de checar a informação [...]” 

(Participante 1).  

 “[...] as informações são espalhadas [na organização] [...]” (Participante 1).   

 A produção de informação é muito elevada, muito centrada em e-mail, há 

muitos e-mails circulando, muitos, desnecessários e redundantes. 

(Participante 3)  
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 “[...] se eu ficar sem abrir o e-mail da unidade por três dias, quando vou ver, 

tem quase 600 mensagens. É um absurdo! É quase uma explosão de 

informação!”. (Participante 3) 

   

Essas observações evidenciam o reconhecimento dos participantes de que há um 

excesso de informação, apontando ainda para a falta de uma política para gerenciá-

la, o que gera riscos à organização. Como se pode ver no depoimento destacado a 

seguir, verifica-se também uma falta de importância ao tratamento da informação por 

parte dos parceiros. “[...] recebe muita coisa para ser respondida e às vezes não dá 

nem para saber o que a pessoa está perguntando: – ‘Quero saber do meu 

processo’.  – Sim, mas qual é o seu processo? Ele não disse [...]” (Participante 4). 

Observa-se, portanto, uma informalidade trazida das relações presenciais para as 

relações mediadas pelo digital. Caraterísticas importantes para o trato da informação 

não são observadas, com identificação da fonte, classificação, contextualização. 

O Participante 3 também ressalta a produção de conteúdo e comunicação 

desnecessárias: “[...] você coloca um pessoal para aprender Excel [...] você pode ter 

certeza, na semana seguinte, você vai receber gráficos de tudo que é jeito: de pizza, 

de barras...” Há, nesse caso, o reconhecimento de que a questão não é somente o 

empregado se habilitar para criar informação ou a empresa disponibilizar 

ferramentas ou tecnologias para que ele o faça, mas, fundamentalmente, habilitar as 

pessoas para o uso eficiente, inclusive, entendendo que, em muitos casos, o meio 

tradicional (ou não digital) pode trazer o mesmo resultado. Nesse sentido, salienta-

se a importância de se entender o valor das ferramentas tradicionais e conjugá-las 

com as digitais (ALA-MUTKA, 2011). 

O Participante 1, por sua vez, observa que “[...] as pessoas são ansiosas, de um 

modo geral, para o tratamento e divulgação das informações [...]”. Houve uma 

aceitação, entre os participantes, de que esse sentimento se relaciona a uma 

incapacidade de gerenciar de forma eficiente o volume de informação a que se tem 

acesso, seja por falta de habilidades pessoais, seja por aplicações inadequadas. 
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3.3.4 Categoria 4 – Estrutura organizacional ainda não pensada como 

processos digitais 

Durante o grupo focal, o Participante 3 destacou que não basta ter a tecnologia por 

si só. Não bastam equipamentos e software: “[...] Se a TI pela TI resolvesse o 

problema organizacional, a organização [aqui ele cita uma outra organização 

pública] seria uma das melhores do mundo, porque tem computadores por toda 

parte [...] você cria uma rede digital para utilização, mas pessoas continuam 

trabalhando da forma tradicional [...]”. Não há uma percepção das possibilidades das 

competências digitais para resolução de problemas de forma diferente do modo 

tradicional de realizar as tarefas. O mesmo participante lembrou que a informação é 

um produto, que tem custo de planejamento, produção e distribuição e que a falta de 

um método para tratá-la gera disfunção desse uso. Ele arrematou: “[...] o problema 

não é de tecnologia, mas de uma política da organização para saber o que esses 

meios digitais podem proporcionar. Falta uma política de treinamento, de 

conscientização [...]”. Conforme Ala-Mutka (2011), não bastam as habilidades de uso 

das ferramentas; as pessoas precisam ter motivação e as competências para aplicar 

essas ferramentas de forma estratégica e inovadora em diferentes contextos digitais. 

Nessa mesma linha, o Participante 4 aponta um equívoco cometido pela 

organização: “[...] A empresa joga as ferramentas, mas não coloca prioridade no uso 

[...]”. Nesse caso, por inferência, parece não se tratar de prioridade, mas de estímulo 

e incentivo ao uso dos recursos, associando-o aos benefícios resultantes, inclusive, 

salientando os impactos que serão percebidos na rentabilidade da empresa. 

No grupo focal, foi observada, ainda, reclamação sobre a falta de padrões de 

trabalho na organização e a falta estímulo para o compartilhamento entre as 

pessoas e entre as diversas unidades – por exemplo, de boas práticas, de busca por 

soluções de problemas em comum, de sanar dúvidas etc. Os participantes observam 

um trabalho isolado de cada unidade e a falta de canais que possibilitem esse 

compartilhamento, o que, na visão de todos eles, poderia levar a organização à 

obtenção da excelência de forma mais rápida.  
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3.3.5 Categoria 5 – Segurança 

Houve unanimidade entre os participantes quanto à questão da fragilidade da 

aplicação de ações relacionadas à segurança, seja por desconhecimento por parte 

dos empregados ou por eles não priorizarem tais ações. Assim, a constatação da 

importância de tal prática tende a ocorrer apenas quando algum tipo de disfunção 

surge relacionada à sua não aplicação. Os ambientes digitais fornecem muitas 

oportunidades, mas também trazem muitos riscos; as pessoas devem ter uma 

compreensão das questões relacionadas à segurança, incorporando-as em todas as 

suas atividades e interações (ALA-MUTKA, 2011). 

O Participante 4 avaliou que “[...] há procedimentos da organização estabelecidos 

para não dar certo [...]”, citando os casos em que os perfis de senhas são fornecidos 

somente para os empregados com cargos gerenciais, o que acaba prejudicando a 

prática por restrição das pessoas que podem executá-la. 

 

A categorização permite observar o que ficou mais latente sobre as questões 

discutidas no grupo. Primeiramente, houve um consenso dos participantes sobre a 

importância das competências digitais e a necessidade de melhor domínio pelos 

membros das equipes. Além disso, eles entendem que há níveis distintos de 

domínio das habilidades – alguns têm bastante compreensão e aplicam algumas 

dessas habilidades com relativa desenvoltura, enquanto outros são totalmente 

alheios a tais questões. Foram levantados os motivos da diferença de atitudes – 

alguns aplicam essas habilidades digitais e outros, não –, relacionando-a com a falta 

de conhecimento, a própria faixa etária, indicando que os “mais jovens” têm mais 

facilidade de aplicação de práticas relacionadas às tecnologias digitais e que o 

próprio perfil e/ou preferência do empregado influencia nesse sentido – não se 

adapta ou não se interessa em desenvolver tais habilidades. 

No início da discussão, ficou explícita a relação das competências digitais 

entendidas como o uso das ferramentas disponíveis na organização, com o domínio 

ou não das técnicas para o manuseio das aplicações e dos equipamentos utilizados 
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no trabalho diário. Com o avanço da conversa, após explicação do moderador de 

que as competências não se restringem ao domínio da técnica e do uso de 

ferramentas, os participantes focaram as observações também em habilidades que 

não têm uma relação predominante com a técnica, ampliando a discussão. Assim, 

emergiram questões relacionadas ao volume de informação e de comunicação e à 

falta de métodos para a gestão desse excesso, bem como relacionadas à prática, 

que colaboram com a segurança das informações e o risco que isso pode acarretar 

para a organização.  

Por consenso, as áreas de “informação”, “comunicação” e “segurança” foram 

selecionadas como as mais críticas e que mais necessitam de uma melhor 

compreensão pelos membros das equipes. Dois apontamentos relacionados as 

essas áreas mais críticas se destacam: a falta de uma política institucional 

(treinamento, divulgação de práticas exitosas) para dar relevância às questões 

relacionadas ao meio digital; a própria estrutura dos processos e aplicações 

disponibilizadas pela organização, que dificultam essas práticas e ainda não são 

pensadas para aproveitar as possibilidades dos meios digitais. 

Finalizando, os participantes foram unânimes na conclusão de que há a necessidade 

de desenvolvimento desses tipos de habilidades e que essas competências digitais 

devem ter uma atenção por parte da organização, sendo o domínio por parte dos 

seus empregados fundamental para sua sustentabilidade. O Participante 1 finalizou 

com a frase: “[...] é uma questão de sobrevivência da empresa”, expressão similar à 

encontrada em Eshet-Alkalai (2004), que assim também as define. A contundência 

dessa frase final corrobora com a ideia que norteia a iniciativa do projeto DigComp, 

ou seja, denota o reconhecimento das competências digitais como essenciais para 

um momento em que as atividades humanas estão cada vez mais mediadas por 

tecnologias digitais.  
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho é identificar a inserção das competências digitais no 

modelo de gestão de competências de uma organização pública brasileira de 

abrangência nacional. Nesse sentido, empreendeu-se um processo de coleta de 

dados a partir da análise documental, questionário e grupo focal. A análise dos 

dados obtidos por meio desses procedimentos metodológicos permite sublinhar 

algumas conclusões. 

1) Não se pode afirmar que o modelo de gestão de competência da organização 

traz vestígios que possam se relacionar diretamente com as competências 

digitais que constam do framework DigComp, usado como referência teórica 

para a análise dos dados desta pesquisa. Isso evidencia que, por enquanto, a 

organização não demonstra preocupação com esse aspecto. 

2) Essa constatação encontra consonância com os dados obtidos junto aos 

líderes que participaram do grupo focal. Durante a conversa, ficou claro que a 

estrutura da empresa é um dos aspectos que, segundo os participantes, 

dificulta o desenvolvimento de tais competências, ou seja, a organização ainda 

não está pensada de forma digital. Portanto, esse é um assunto que, 

formalmente, não se insere em sua política.  

3) Por outro lado, mesmo que as competências digitais não se façam presentes 

de forma explícita em documentos formais da organização, apenas a análise 

de tal documento não permite afirmar que elas não estejam presentes no seu 

dia a dia. Isso porque um empregado ou líder que domine alguma competência 

digital do framework DigComp vai usá-la de forma a auxiliá-lo na aplicação das 

habilidades exigidas pela empresa. Como as competências digitais são 

transversais, dominá-las pode permitir evidenciar ainda mais domínio em 

outras competências. 

4) Ficou claro o alto nível de importância atribuído pelos empregados às 

competências digitais presentes no framework DigComp. Todas as 21 

competências foram avaliadas com percentual majoritário atribuído às opções 
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de resposta “Importante” e “Muito importante”. Aspectos como netiqueta e 

gestão da identidade digital, por exemplo, alcançaram a somatória de 100% 

nesses dois itens. Não foi observada influência da variável idade nas 

respostas, apesar de no grupo focal os líderes terem ressaltado que o fator 

idade pode influenciar no domínio de tais competências, sugerindo, inclusive, 

que a organização precisa promover o encontro de pessoas experientes e 

jovens. 

 

5) No grupo focal, os participantes também ressaltaram a importância de tais 

competências e reconheceram que suas equipes também lhes atribuem tal 

valorização. No entanto, revelaram que entre os membros há diferentes níveis 

de domínio, alguns, inclusive, com bastante dificuldade com as habilidades 

relacionadas a essas competências. Nesse contexto, a já mencionada 

ausência de política de atenção a essas demandas também contribui para a 

deficiência na formação, o que poderia modificar positivamente o domínio das 

competências. 

 

6) Diante do exposto nos itens anteriores, podemos constatar o quanto, na visão 

dos líderes, é relevante para a organização a inserção das competências 

digitais como política institucional e como o termo deve “entrar na pauta” no 

seu dia a dia, haja vista que cada vez mais as atividades e processos 

organizacionais são e serão mediados pelas tecnologias digitais. Por outro 

lado, constata-se também, pela importância atribuída pelos empregados ao 

responderem ao questionário, o quanto o assunto competência digital tem 

relevância pessoal. De certa forma, isso corrobora com a ideia, presente no 

estudo DigComp, de que os cidadãos têm que enxergar a competência digital 

como essencial para a aprendizagem ao longo da vida e para uma participação 

plena em uma sociedade cada vez mais digitalizada, o que lhes permite um 

melhor inserção e atuação, seja no contexto organizacional, seja no contexto 

social.  

Dada a dinâmica da sociedade contemporânea, várias novas habilidades vão surgir, 

mas é certo que a competência digital é parte delas. Por exemplo, a competência 
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relacionada à liderança dificilmente será exercida a contento sem o domínio das 

competências digitais. Olhando por esse prisma, observações empíricas permitem 

perceber que alguns assuntos estão no discurso do dia a dia das organizações. Por 

exemplo, a necessidade de se alcançar resultados e metas é repetidamente 

enfatizada entre líderes e empregados. Isso ocorre porque, em algum momento, as 

empresas tomaram esses aspectos como relevantes à sua presença no mercado. 

Algo semelhante precisará acontecer com a competência digital para que sua 

inserção de fato se efetive nas organizações, pois, como lembrou um líder no grupo 

focal, nesse novo contexto social, altamente mediado pelo digital, o domínio de tais 

competências é uma questão de sobrevivência. 

O conceito de competência digital utilizado neste trabalho é recente, visto que o 

projeto que deu origem ao framework DigComp iniciou-se em 2010 e sua primeira 

versão, adotada como referência neste trabalho, foi apresentada em 2013. Assim, o 

caráter da pesquisa aqui relatada é exploratório e qualitativo, no sentido de se 

aproximar do fenômeno emergente e fazer isso no contexto de um pequeno grupo, 

ainda que este esteja vinculado a uma organização de abrangência nacional. Desse 

modo, os resultados permitem mais chamar atenção para o fenômeno aqui estudado 

do que apresentar conclusões que possam ser universalizadas ou utilizadas como 

algum tipo prescrição.  

Ainda assim, as conclusões aqui apontadas podem servir como baliza para estudos 

futuros, principalmente no que diz respeito à identificação do domínio das 

competências pelos profissionais, buscando criar medições, não apenas para 

quantificar o nível de domínio, mas verificar possíveis relações que podem ser 

estabelecidas entre ele e a melhoria em processos e nos resultados das 

organizações. Além disso, novos estudos podem ser conduzidos com algumas 

modificações no framework DigComp, visto que ele é um modelo conceitual que 

possui essa flexibilidade, estando em constante atualização e evolução.  
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ANEXOS 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS EMPREGADOS 

COMPETÊNCIAS DIGITAIS 
Este questionário faz parte de uma pesquisa da Escola Brasileira de Administração de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas– EBAPE/FGV, e irá subsidiar a elaboração da dissertação do curso de 

Mestrado Profissional em Administração Pública. 
 

*Obrigatório 

Solicito sua participação para responder às questões abaixo, indicando "QUAL À 
MEDIDA DE IMPORTÂNCIA" para você, de cada situação apresentada: 

(Ressaltamos a preservação da identidade do entrevistado, no que se refere aos dados 

informados.) 

 

1. Uso de "palavras-chaves" para melhorar os resultados em pesquisas feitas, por 

exemplo, em aplicativos de busca na internet (Google), localização de mensagens 

no seu e-mail (Outlook) ou localização de arquivos no Windows. * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

2. Checagem da veracidade de uma informação antes de compartilhá-la por meios 

digitais (por exemplo, quando inclui comentários na intranet ou distribui mensagem 

por e-mails para outros empregados). * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

3. Classificação da informação, de modo que seja definido o local mais adequado 

para armazená-la, permitindo recuperá-la com agilidade posteriormente. * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 

 

4. Busca de informações junto a outros empregados, inclusive situados em outras 

unidades e Estados, usando como meio uma tecnologia digital (por exemplo: 

aplicativo de mensagens online (Lync), Videochamadas pelo Computador). * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
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5. Compartilhamento de informações para outros empregado ou público externo, 
usando como meio uma tecnologia digital (por exemplo em serviço para 
armazenamento e partilha de arquivos como DropBox, Google Drive ou página de 
download de um site da organização). * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

6. Seleção de ferramentas digitais (fanpages no Facebook, assinatura de blogs, 

cadastro em newsletter etc.) que o auxiliem no acompanhamento de causas de seu 

interesse (política, sindical, ambiental etc.). * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

7. Busca de soluções para os problemas do seu trabalho e da equipe, criando 

ambientes de colaboração com outros empregados por meio de ferramentas digitais 

– participando de fórum, comunidade de práticas, grupos de trocas de e-mail, grupos 

de trocas de mensagem online etc. * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

8. Uso dos princípios da Netiqueta (conjunto de regras de conduta online) e 

aplicação no seu contexto de trabalho evitando a propagação de comportamentos 

inadequados, notícias inverídicas etc. por meio digitais (por exemplo: e-mail, chat, 

facebook). * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

9. Avaliar que um conteúdo divulgado por você no meio digital comunica algo a seu 

respeito e pode afetar sua reputação profissional. * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

10. Criação de conteúdos digitais em diferentes formatos (por exemplo, uma 

apresentação em Power Point que inclua textos, tabelas, fluxogramas, imagem, 

áudio). * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

11. Criação de um conteúdo usando informações obtidas em diversas fontes digitais 

e em diversos formatos (por exemplo: criar um documento no Word e incluir planilha 

já existente feita no Excel; criar um e-mail incluindo figuras, tabelas já existentes).* 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
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12. Ciência de que deve ser informada a fonte e/ou autoria quando do uso de 

informações de terceiros para elaboração do seu conteúdo (um comentário na 

intranet, uma postagem no Facebook, um documento divulgando alguma ideia 

etc.). * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

13. Programar alguma ferramenta digital para automatizar e otimizar a realização do 

trabalho (por exemplo: criação de macros no Excel, criação de regras e critérios para 

tratamento de e-mail etc.). * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

14. Procedimentos de segurança como proteção e sigilo da senha; atualização do 

antivírus e cuidados necessários com conteúdos maliciosos/suspeitos recebidos por 

meio digital. * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

15. Agir de forma prudente relativo às questões sobre a exposição de sua 

privacidade nos meios digitais. * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

16. Ciência dos riscos para a saúde associados à utilização de tecnologia (desde os 

aspectos ergonômicos até a dependência da tecnologia). * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

17. Avaliação da real necessidade de uma ação nos meios digitais levando em conta 

a redução de custos e sustentabilidade (exemplos: imprimir só o necessário e em 

frente e verso, usar vídeo-chamadas em vez de telefonia fixa/celular). * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

18. Conhecimento para realizar as primeiras tentativas de resolver um problema 

técnico em um equipamento (checar conexão dos cabos, testar o cabo em outra 

fonte, testar outro cabo) ou buscando informações com esse intuito na internet (por 

exemplo, pesquisando alguma solução no Google). * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
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19. Identificação de problemas em um ambiente e, criticamente, refletir sobre a 

possibilidade da existência de ferramentas digitais que podem resolvê-los, 

construindo a solução em colaboração com alguém que saiba usá-las. * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

20. Identificação de problemas em um ambiente e possuir conhecimento das 

possibilidades de resolvê-los utilizando alguma tecnologia digital. * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

21. Avaliação do seu nível de conhecimento para atuação nos meios digitais e 

identificando suas necessidades de novas aprendizagens. * 
 
(  ) Sem Importância (   ) Pouca importância  (   ) Não tenho opinião (   ) Importante   (   ) Muito Importante 
 

 
Para finalizar, pedimos para preencher os dados abaixo: 

Será solicitado seu grupo de atuação na organização, seu tempo de serviço na Organização e 

sua faixa de idade. 

 

Grupo de atuação dentro da Organização (relacionando ao Cargo/Função) * 

(   )  Cargo Profissional 

(   )  Técnico Operacional 

(   )  Função Gerencial 

 

Intervalo de tempo de serviço na Organização * 

(   )  de 0 a 5 anos 

(   )  de 6 a 15 anos 

(   ) de 16 a 25 anos 

(    )Mais de 25 anos 

 

Intervalo de Idade * 

(   )  Até 30 anos 

(   ) de 31 a 40 anos 

(   ) de 41 a 50 anos 

(   ) acima de 50 anos 
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ANEXO B – ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA O GRUPO FOCAL COM OS 

LÍDERES 

1) No dia a dia, segundo a percepção de vocês, gerentes, como esse nível de 

percepção da importância das competências se reflete no fazer diário 

deles? 

 

2) Na opinião de vocês, por que existem essas diferenças nas atitudes (de alguns 

usarem muito e outros pouco)? 

 

3) Quais são as 3 competências/habilidades nas quais, aos olhos de vocês, as 

deficiências são mais críticas?  

 

4) Por que você classifica essas competências/habilidades como críticas? Você 

poderia responder a essa pergunta se lembrando de algum episódio ocorrido no 

trabalho? 

 

5) Informar que analisou o modelo de competências da organização à luz das 

competências/habilidades digitais, procurando por algo que sinalizasse a 

presença dessas competências. Observou-se que tal modelo não traz 

sinalizações nesse sentido. O que você pensa sobre essa ausência? 

 


